






ه١ ٤ ٤ • المعدي، عبالال1ه بن حسين بن عيدالله ثجا 
ااياء ا اللأك ملبن فٌرسف" 

عبداللهبن حسين بن عيدالله المعدي، 
عبداللهبن مسن بن عباا،الله / الكريم التثرآن نع السلف حال 
ه١ ٤ ٤ ٠ المكرمة، مكة - المعدي 
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حيتزعم كنت إن 
ىوئاصثك\في؟ا

مما تأملت أما 

عتافي؟!لذيذ ن ما 

٧





ااقاو4ق

وصع،ثاء وما رفع، ثاء وما صغ، شاء ما الذي ض الحمد 
مغ.ثاء ومن أعطى، شاء ومن 

تضعحكتتقلب، وزينة باطل، ومنزل غرور، دار الدنيا إن 
مثريهاوتقفر حانقا، ونومن آمنا وتخيف ضاحكا، وشكي باكيا 

بأهلها.لاعبة ميالة فقيرها، وتثري 
لكمواجعلوه به وارضوا إماما اش كتائب، اتخذوا اض عباد يا 
بعدم.كتائب، ينخه ولن تبله، لما ناسخ فانه تائيا، 

وبعد

وفغاتنهاكيطان كيد يجلو القرآن ^ا أن افه، عباد فاعلوا 
عسعس.إذا الليل إدبار تنفى إذا المسح ضوء يجلو كما 

والرحمة،الهدى، على ينعلوي الذي الله كتائب، ، الكن انفع 
والشر،بالخير والتعريف، والعبر، 



فغالمزآنمحاقالنيف 

منبعض، على العال بعض به اض خص ما أذكر أن فاحبت 
له،وتدبرا به وقياما وعملا، تلاوة بالقرآن الاعتناء 

متحير،ؤييصر راقد، ؤيتتبه مفكر، منيبا ؤيتيب، راحع، ليرحع 
عاند،ويستقيم مم، ؤيتنع ، مجخهليء ؤيستقيل مذب، ويتغفر 

عالم.ؤيزداد جاهل، ويعلم غوي، ؤيرشد غمر، ويتأمل 
حغنلفي اللفح من كثير اجهاد من صور جمع حاولت 

منوأكثر ، ومرات، مرات الله لكتابخ وحتمهم وتلاوته، القرآن 
فإذاوليلة، يوم في القرآن حتم امتغربج البعض أن حبنا ذلال؛ه، 

بالنهارالكريم القرآن حتم وهو نقلا، لا عقلا هدا من أشد بأمر هو 
،والعشاء المغرب، صلاي بين ختمه من ومنهم مرة، وبالليل مرة، 

أجمعين.عالهم افه رحمة لفح العند الأوقات لركة إلا ذللث، وي 
١^^.المولى بإذن مفصلا ذللث، وميأتي 

الوجانحسين بن اف عبد د ا. 
٥٦٩٨٨ص.ب، ئكةالuكرمة 



وبض؛•، وتمهيد مقدمة، على وتشتمل 

امماب.جمع ني عليه سرت ما بيان وفيه ; اكمهيل 
تمطالب ثلاثة على ؤيثتمل الأول البحث 

الكؤيم.القرآن ح التعامل آداب ت الأول المهللب 
ثلاث.من أقل في الختم : الثاني المطلب 
وحثوعا.تديرأ الميم اإقوآ0 مع السلف حال الثالث! الطلب 

مطالب;ثلاثة على ؤيثتمل ; الثاني البحث 
وحتما■تلاوة الميم القرآن مع لف الحال الأول! المهللب 
فيها.القرآن أهل وحال المامية، اارُؤى : الثاني الطلم، 
القرآن.حتم حول وفتاوى ائل مت الثالث المهللب 

والصادر.الراجع نهرس 
الوصوعات.فهرس 





اصهيد

محمدالنبي ومعجزه وتعالى، تبارك اف كلام الكؤيم القران 
هنكان لذا والإيمان، الإسلام أهل شريعة وفيه ه، الخاتم 
والوقت،الجهد فيه وتبدل الجنة، المؤلفات< فيه ثعدد أن المهم 

٠يه ه نفسعل لن ا فهن

عنوانحلال من والنفس الذهن إلى المتبادر كان ريما أنه على 
تالكتاب، 

الكريم<االقرآن •ع ١^!^، ءاحال 
معهوالتعامل قراءته حال والخضؤع الخشؤع فى محصور أنه 
هدافى أرديت، ما كل هو ليس ولكنه مهم، جانب، وهذا وفقط، 

تعالى،اش كلام تعظيم كيفية ذكريت،؛ ما على نيادء بل المزلفج، 
أهلكان ، كيفوكذا بعلومه، والمنتغلين القرآن، أهل وتوقير 

اليومفي يخم لكن ومن ريفا، كما فيه، أوياتهم يقضون العلم 
أهلذكر ريع نمح، الرؤى من وقع وما مرات، الأحر والعض مرة، 

ذللئ،في ورد وما تعالى، الله عند وكذللث، الدنيا، في كما القرآن 
التأويلامتؤ.من 



^١١،اض٥١٣>اواثف 

وتعمحص وهو الزلل، يجبي وأن به، ينفع أن أسأل وافّ 
العالمين.رب ف الحمال أن دعوانا وآحر الوكيل، 



مطالب:ثلاثة نؤ ؤتثتل الأول: البحث 
ؤحالالكريم، !ن ٠٢٤١اهع التعامل أدب الأول: الطلب 

تلاوته.

ثلاث.من اقل ق الختم المحاق: الطلب 

تدبرأالكريم القرآن مع المك ذل الثالث: الطلب 
ؤحشؤعاب





 ،_lJ^ضغالمزاناض

الأولاس 
تلاوصالميم«وحال امما4ل^اثقرمح أدب 

الله:رحمه أبوبهقرالخوارزي قال 
متة:القراءة »آداب 

ويتقبلطهارة على محنكون وتحفلم بحرمة يقرأأن ت فالأول 
الشالة.

ولامعانيه في وتدبر وسكون تؤدة على يقرأه أن • الثاني 
بتدبرآيات عثر فقراءة يوم، كل في يختم أن نفسه على يوظف 

منأهل في قرأه من يفقه »لأ نال وقد حتمات، من خير 
ثلأث«لاا.

والقراءةوالتذلل، والخفؤع الخشؤع وهو ت الثالث، الأدب 
أمكن.إن وبكاء بحزن 

حدث( ١  ٩٨/ ٥ ) ى (، ١٣٩;؛%!)•حديث ( ٥ ٤ / ٢ ) أبوداود أخرجه 
ييالنووي وصححه صحح، حن ت وقال يفقه«، »لم ت للفظ ( ٢٩٤٩)رنم 

)صآأ(.افان 





غءاشزآذامبمرحاواثف 

اصالطلب 
سمحماممحهمأمضمحثاقوواهل 

كثيرةذلك ني السالف أفعال أن ؤإياك- اف -رحمني اعلم 
النووي:الإمام تال ولذا المختلف، ومنها المتفق منها 

رصياللف وكان منها، ؤيكثر تلاوته على يحافظ أن تغي 
فيه.يختمون ما قدر في مخلمة عادات لهم عنهم اض 

عنهم:اف رصي اللف بعض عن داود أبي ابن فروى 
واحدة.خمة شهرين كل في يختمون كانوا أنهم 

وعزمهم:

فيكلشهر-محمة،

بعضهم:وعن 

حتمة،ليال عشر كل في 

تبعضهم دعن 

ليال،ثمان كل في 



غءامزأزاضرحازاثف  ١٨

ُصالأممح:
ليال،سح ل كش 

وعزمهم:

ست،كل في 

تبعضهم لص 

مح،مخم،،

بعضهم؛وص 

مح،مأرع،
•كمحرين لص 

ثلاث،كل مح، 

بعضهم؛لص 

مح،كللكن،

بعضهم؛لحتم 

حتمة،وللة يوم كل مح، 

ومنهم؛

حتمتتن،وليلة يوم كل في يختم لكن من 



حاواثف

دمنهم؛

ثلاثا،يختم كان من 

،.بالنهارا١ وأربعا باللل أربعا حتمات ثمان بعضهم وحم 
٠٠٠

أهلمذاهب أذكر نم مردأ، النبوية الأحاديث، أموق وسوف، 
نحوها:العلم 

نيال،ه، رسول يا قال أنه خقلغ، عمرو بن اش مد عن أ ١١
حشذللث،، من أقوى إني قال: ثهر«، »فى نال: القرآن؟ أقرأ كم 

يفقه»لأ قال: ذلك،، من أقوى إز قال: سع«، في »انرأ0 نال: 
ثلأئح<\ممن أقل في مأْ من 

إنيتال: ثهر«، كل في القرآن »اقرإ فقال: » البخاري: ولفظ 
ثلأدثإ«ر'آ،.»في قال: حتى زال، فما أكثر أطق 

»انرل. اش رسول قال : قال عمري، بن اف تمد دعن ]٢[ 

٥(.الارآنحمالة آداب لي المحان )١( 
حدث)ه/خه\( واكردي (، ١٣٩رنم)•حديث o(/Y )داود)ائو اخرحه )٢( 

رالووي وصححه صحح، حن وقال،: يمغه«، »لم ;لمظ: ( ٢٩٤٩)رنم 
المحاذ،)صآا■(.

(.١٩٧٨))م()م/'؛(حدثرثم 



سع،في »فاقر1ه قال: حتى قوة أجد إني ت قلت شهر« في القرآن 
ولأتزدعانىذلك«لا،.

اله اض رسول »كان : قالت أ.بمها، عائشة وعن ]٣[ 
ا.ثلأث«ل من أقل في القرآن يختم 

يختملا أنه إلى العالم أهل من كثير ذهب فقد هدا على وبناء 
ثلاث.من أقل في 

بنمعاذ فعن حل: بن معاذ الصحابة: من ذلك كره وممن 
ثلاثمن أقل في القرآن يقرأ أن يكرم كان أته جبل، 

قالقال: عبيدة، أبي فعن عود: مبن اش عبد ومنهم• 
راحز«ل؛؛.فهو ثلاث من أقل في القرآن قرأ »من عبداض: 

(.٥٠٠٤)رقم حديث ( ١ ٩ ٦ / ٦ ) البخاري أحرجه ( ١ ) 
النبيأحلاق في الشيخ وأبو (، )ص٩٧١القرآن فضائل في عبيد أبو أحرجه )٢، 

 Mحديثهدا )صأ0ي: القرآن فضائل في محير ابن وتال (، ٨٢)٠ رقم ب
صعقهبصري؛ هدا ملمان بن الْليب فإن صعق؛ وفيه حلآا، غريب 

المشهور■بداك هو وليس الدارقطتي، 
فقاتلني كير ابن وصححه القرآن)ص*خا(، نمائل ني مد أبو أخرجه )٣( 

بنومد (، ٠٩٤٧، ٠٩٤٦رنم)( Tor/rالمس،)في الرزاق مد اقض■!؛ )٤( 
ضائلني مد وأبو (، ١٤٨، ١٤٧)رقم ( iii/y)السنن في مصور 
(١٤٨، ١٤٧، ١٤٦رنم)القرآن نصالل في والفريابي (، )ص٠٨١القرآن 

اسمحاقأبي عنعنة فيه الرزاق تمل تاد ؤإٌ، لغيره حن رمو وغيرهم، 
بنٍتميد أبر وفيه آخر بإسناد ٍانه لكن إ عنعنه وند مدلس وهو بيعي، ال



غءاشزآزاضحاواثف 

ابنكث؛ر؛قال 
منأنل في القرآن قراءة اللف من واحد غير كره وند 

منوغيرهما راهويه بن ؤإمعحاق عبيد أبى مدهب هو كما ثلاث، 
أيصتا١الخااف 

حجرالعسقلأفي;ابن الحافظ وقال 

أحمداحتيار وهدا ثلاث، من أقل في القرآن يختم لا ءكان 
منكمحر عن دب وغير'مم، راهويه بن يإسحاق مد وأبي 

ذلك<\دون في القرآن قرنوا أنهم اس 
:ذلك في الاثار: ومن واسعا، الأمر رأى من ومنهم 

قالتتال: سرين ابن فعن ت ه عفان بن عثمان عن جاء  ١٠٠
ليقتلوه،ءجلإ4، عثمان، على لحلوا حين الكلبية الفرافصة بنت نائلة 

يجمعيركعة الليل يحيي كان فقد ، تدعوْ أو تقتلو0 »إن ت فقالت 
اأا.القرآن«ل'فيها 

عندالمري الخن تابعه لكن أبيه، من بمسمع لم لكنه عود مبن اف بد ع= 
وغٍرء.مصور بن معيد 

ال؛رآن)ص؛هآكفقاتل )١( 

فضائلفي محير ابن رحمنه (، ١٨)صراالقرآن فضائل في عبيد ابو أحرجه )٣( 
(.T0U)»_القرآن 



غءامزالإضحالاس  ٢٢

الللةيغلبني لا قلت: ; قال مثمان، بن عيار وعن 
فإذافالتفت كتفي بتن يده رصع حتى رحل فجاء أحد، المهام على 
فماك:ركعة، في فقرأه القرآن فافتح فتنب، عثمان، الؤمين أمير 

وتري،،^هي فقال: ، ركعة؟ صليت، إنما المؤمنين أمير يا 

ومنهم:

•ه الداري تمم 

ركعةفي القرآن قرأ الداري نميما أن محيرين، ابن فعن 
:ئهم جماعة، التابعين في وسعهم 

تالله رحمه حيير بن معيد 

نيالقرآن »ةرأت نال: أنه جيير، بن سعيد عن حماد، فعن 
البيت،<<لآ/فى ركعة 

نيكير ابن ومس (، ١٦٧٣رنم)( T٦)y/'\ئتن في ممي أخرجم )١( 
(■٥٨٢يرتم)حجر لابن العالة المطال، محقق وحت، (، القران)ص٧٥٢فقائل 

/المنن،)١ في شة وابنأبي ١(،  ٢٧٧برقم)الزهد في المارك ابن اخرجه )٢( 
وإسادْ(، )ص١٨١القرآن فقائل في مد وأبو (، ٣٦٩١)برقم ( ٣٢٣

٢(.)_U0 القران فضاثل في كير ابن وصححه صحح، 
معاليشرح في والطحاوى (، )ص٢٨١القرآن فضائل ش مد أبو أحرجه )٣( 

(،٢١٦٤)برقم الزهد في احمد والأئ،( )إْ-أ(، برقم ( riA)\/الأنار 
٢(.)ص\0 القرآن فضاثل في كير ابن وصححه صحح، ؤإناده 



٢٣حالاسضمآناض 

ومنهم؛

قرأأنه علقمة، عن النخعي إبراهيم فعن ؛ الله رحمه علقمة 
ثمأثواط~، سعة يعني; — أسبوعا بالبيت طاف ليلة. ش القرآن 

أتىثم أسبوعا، طاف ثم الطول، فقرأ عنده، فصلى المقام أتى 
المقامأتى ثم أسبوعا، طاف ثم بالمثين، فقرأ ، ءندْ فمالي المقام 
المقامأتى نم أّبوعا، طاف ثم بالثاني، قرأ ثم عنده، فمالي 
المرآزرا،.بقية فقرأ عده فملي 

ومنهم؛

ثابتحكان ت فال شعبة، فعن ت الله رحمه البناني أسالم بن ثابتج 
اكمؤبموم وليلة، يوم كل فى القرآن يقرأ المانى 

ومنهم؛

قال؛حمزة أبي عن سعثة فعن •' الله رحمه عمران بن نمر 
أنيظني ُام له؟ م م ي أم؛ ماص: لاص نلت 

فإنإلى، أحب واحدة سورة أقرأ لأن فقال• ، مرتثن نلت• 

القرآنفقاتل في والفريابي )ص'آما(، القرآن فقاتل في عبد ابو اخرجه )١( 
٢(.)ص٧٥ القرآن فضائل في كثير ابن وصححه صحح، ؤإسنادْ )ص*آ'آآ( 
اولأء)ه/ةآآ(.)٢(ميراعلأم 



ضءامزآزامبمرخاواثف  ٢٤

٢.^اJاك١ ؤيفقهه أذناك تسمعه ما فاقرأ فاعلا لأيد كنت 

انمقلأى:حجر ابن الحافظ قال ولذا 

فيالأمر أن كما اكحؤيم على ليس الزيادة عن الهي رروكأن 
التيالحال قرائن من ذلك وعرف للوجوب، ليس ذللئ، جمح 
الحالفي ذللثج سوى عن عجزه إلى الفلر وهو السياق إليها أرشد 

القرآنيقرأ أن يحرم فقال: الظاهرية يعفى وأغرب، المال، في أو 
ثلاث•ٌن أقل في 

ايوويوقال 
يحسبهو ؤإتما ذللث،، في تقدير لا أنه على العلماء أكثر 

والأشخاص،الأحوال ختلافح يا ، يختلفهذا فعلى والقوة الشامحل 
أءالم«لآ/واممه 

إّحاقبنداهوبموقال 

يجاوزلا أن له يتحِإ فانه نفلرا أو حففلآ القرآن قارئ أما 
افهعبد . الم، أمر لما مرة، فته حاتما يكون حتى يوما أربعين 

جمعتإني سأله؛ حين أربعين في يقرأْ أن ُ.بمنمحا عمرو ابن 

صحح.ؤإساده ( ٤ /٨٧ ٢ ) الامتدلكر ش البر عيد ابن أحرح4 ( ١ ) 
<(.lU)\،/)•ا(ذحابدى 



٢٥اتلف خال 

•أراعين« في »اءرأْ قيأه: أقروه؟ كم ففي القرآن 
أكثرأن مع أكثره، الوقت هذا القرآن جمع لمن فالرحمة 

ونرجوثهر« في »اقرأْ له: قال سأله، حيث، ه الّكا أن الرواية 
حمللن تح—>ا نالذي وأما ، الحديث، في ذكر لما أربعتن في 

فيكان ؤإن الثمان، أو المع في يقرأه أن حفظه حتى القرآن 
فييحب أن إلا ثلايث، دون في يقروه ولا أفضل، فهو ثلاث 

لحولهكنحو الإجابة، في يهلمع دعوة ليدعو القران حتم الأحايين 
ثلاثففي الإدمان فأما ذللثؤ، أشبه وما القدر ايالة أو الكعبة، 

أبوالولمواب؛ي:وقال 
ثلاثأو مع في يختم أن عمرو بن اممه عبد ه الني أمر 
يحتمل؛

الجملة،في الأفضل أنه ١— 
منعلم لما عمرو؛ ابن حق في الأفضل أنه أو ٢- 

استدامتهعن صعقه من وعلم قراءته، ش ترتيله 
فلاذلك، من أكثر اسطاع من وأما له، حد مما أكثر 
يختمالرحل عن مالك، ومثل عليه، الزيادة تمغ 

احمدالإمام بن صابح ريانة من حنل، بن وأحمد راهوية بن إ-حاقا ائل م)١( 
ينحنل)ا،/ا^؛(.



حإواثف ٢٦

إنذلك، أحسن U فقال: ليلة؟ كل في القرآن 
امآث!يممض"'.

سلام؛بن القاسم أبوعبيد ؤقال 
حنالركعة في السور بين الجمع أن الناس؛ أمر عليه والذي 

وغيرهماالداري وتميم عثمان فعله الذي وهذا مكروه، غير واسع 
ذللث،:يقوي ومما جمع، كل وراء ْبن هو 

الشالفلائر عيت »قال فوله: ذكرنا الذي اممه عبد حدث 
•ه محنهن يقرن ال؛ه. رمول كان 

ذلك:من أخار الذي أن ولا 

ذكرناهاالتي للأحاديث ثلاث، من أقل في القرآن تقرأ ألا 
لذللثجالتكراهة من وأصحابه الني. عن 

الووى:الإمام وقال 

الذيالقدر في مخلفة عادات للسلف كانت »قد 
مهم:جماعه تكان فيه، يختمون 

خمة،ثهِين كل في يختمون 

X٤٧١/١(،واJرئنفىمممTنممح)٣٤٦/١ىصر
)'ا(ضاثلالضأن)صجما(.



٢٧غءامزآناض حاواثف 

حتمة،شهر كل في دآ-مون 
حتمة،ليال عشر كل في وآخرون 
ختمة،ليال ثمان كل في وآخرون 

منالأكثرين فعل وهذا ختمة، ليال مع كل في وآخرون 
لف،،ال

ليال،ست، كل في وآخرون 

ض،وآخرونمح، 

أرع،مح، وآخرون 
،تلأيث، كل في وكثيرون 

محتمة،وليلة يوم كل في يختمون كثيرون وكان 

ختمتن،وليلة يوم كل فمحا جماعة وختم 

ختماتج،ثلامحن، وليلة يوم كل في وآخرون 

فيأربعا ختمات،: نماني والليلة اليوم في بعضهم وختم 
وأر؛عافىالهار.الأيل، 



مغاشزآنامي؛|اثف حاو  ٢٨

تالنهار يي دأدبما اللل قي أربما حتم يممن 
اليومفي بلغنا ما أكثر وهذا ه، الكاتب ابن الجليل اليد 

والليلأ.

بنمصور عن ؛إمناد0 الدورقي أحمد الجليل اليد وروى 
التابعينعباد من زاذان 

فيماأيضا ؤيختمه والعصر، الفلهر بين ما القرآن يختم كان أنه 
فيوالعشاء المغرب بين فيما ؤيختمه ، والعناء المغرب بين 

أنإلى رمضان في العشاء يوحر وكان وشيئا، حتمتين رمضان 
اللتل،رع يمضي 

;الصحيح يإساده داود أبي ابن وروى 
بينفيما رمضان في القرآن يختم كان القه رحمه مجاهدا أن 
والعشاء.المغرب 

شرحني _ ابن نال 
يكنى؛أحمد بن حنن واسمه راك، في القشيري الشخ ذكره الكاتب وابن 

للتووىالأذكار حاشية ينظر وثلاثمائة، الأربعين يعد وخانه وأرخ علي، أثا 



٢٩>اواثفسمصي 

لكثرتهم،يحصون فلا ركعة، ش القرآن ختموا الذين وأما 
تنمهم 

عفان،بن عثمان ١- 

اللءاري،وتميم ٢— 

جبثر•بن وسيد ٣" 

Iوالمختار 

الأشخاص،ياحتلأف، يختلف ذللمثؤ أن 

فاليقتصرومعارف،، الفكر بدقيق له يفلهر كان ضن 
يقرأ،ما فهم كمال له يحصل قدر على 

بنالحكومايت، فصل أو العلم، ر يغولا مكان من وكذا 
العامةوالخماغ الدين مهمات من ذللث، غير أو الملمين، 
هوبما إحلال ثيه بله يحمل لا قدر على فليقتصر للمسلمين، 

كماله،فوت ولا له مرصد 

غيرمن أمكه ما فليتكثر المذكورين هؤلأء من يكن لم ومن 
القراءة.في الهذرمة أو الملل حد إلى خروج 

ويدلوليلة، يوم في الختم المتقدمين من حماعة كره وقل- 
ر^^بمثمحاالعاص بن عمرو بن عبداطه عن الصحيح الحدين، عليه؛ 



اضرالمزآن ضغ اتق حاو  ٣٠

منأقل في القرآن فرأ من يغمه »لأ : اض رسول قال قال: 
ثلأث«لا،.

الغنال:أبوحامد الإمام وقال 
والاحممار،الاستكثار في مختالفة عادات وللقراء 

مرةوالليلة النوم في القرآن يختم من فنهم 

مرتينوبعضهم 

ثلاثإلى بعضهم وانتهى 

مرةالشهر في يختم من ومنهم 

القديرات:في إليه يرجع ما وأولى 
لمثلاث من أقل في القرآن قرأ »من اممه رسول قول 
•الترتيل•• تمتعه عليه الزيادة لأن وذلك يفقهه«، 

فيالقرآن يختمون الصحابةمن جماعة كان وكذلك 
كعببن وابي محعود وابن نابت بن ووني كعثمان جمعة كر 

5محهنمح•

؛)^٠٩٥القرآن حملة آداب فى التبيان 



٣١خازاثف 

:درحات أرع الخم ض
جماعةكرهه وقد وليلة يوم في الختم ~ ١ 

جرءأثلاثض من جرء يدم كل شهر كل في والخم ٢" 
فيمبالغة الأول أن كما الأقمار في مبالغة وكأنه 

معتدلتان؛درحتان وبينهما الاستكثار 

مرةالأسبؤع في إحداهما ٣- 

الثلاث،من تقريبا مرتين الأمبؤع في والثانية ٤" 
والأحب:

بالنهاروحتمة بالليل، حتمة يختم أن 
أوالفجر ركعتي في الإثتض يوم بالهار ختمه ليجعل 
يعدهما

أوالغرب ركعتي في الجمعة ليلة بالليل ختمه ليجعل 
الليلوأول النهار أول لتستقبل بحدهما 

(.٥^١٢/ )١ الدين ملوم إحياء "١( 



\ح1قن\لإي''ضحاوايننف  ٣٢

محنونوقال 

والمففع،الراكب، يقرأ أن بأس لا 
ذلكأجود ما تال: ليلة ني القرآن يختم الرجل عن وسئل 

.٢١١٥٥أطايمن 

\ص\م:الدين ثهاب وقال 

معرفتهمع ثلأث« من أتل في يقرأه لم . المي »أن روي: 
منأنل في يقرأه لم ذلك ومع علته، دل ما وفهم عانيه مل. 

كانالأكابر بض إن نيل ما هذا على يثكل ولا ^ل، ثلاث 
تهلوىكما الزمن في لهم يفح الأولياء لأن ليلة، في القرآن يختم 

أحياءكانوا سواء محروم إلا فيها ينانع لا وكراماتهم الأرض، لهم 
أموا-ارآ،.أو 

الخاجا،لادفي:ابن وقال 
منمأخوذ الشرعية الأوراد من المرء التزمحه ما على المداومة 

»واءالمواواللام: الصلاة عليه قوله وهو الصحيح، الحدين، نص 
ين،:الحل هذا فتضمن نل« ؤإن ألومه، افه إلى العمل أحب أن 

اسج)م/االأبن )\(اووخل 
الاووانيلآآ/ا"س.)آ(اهماى 



٣٣فءاشزآزاض اتلف حاف 

كيفماالعيادة من التزمه ما على المداومة على الأمان حفى 
كثيرة.أو قليلة كان 

نىكله القرآن يختم كان ه عفان بن عثمان أن ثان وجواب 
ولابحاله، عالمين كانوا عنهم الله رصي والصحابة الوتر، ركعة 

إجماعا.فكان له مخالف 

فىالمرء يختاره ما على الأوراد تقدير فى ماضية منة فهذ.ْ 
طال١،.على الئدءة تقاس فلا عليه، ويقدر ه نف

الحناين،أبى وللإمام جدا، نفيس الثاني الجواب وهدا قالتح؛ 
بعنوان؛الباب فى ناغ كتاب اللكنوي 

بدعة((ليس السد من الإكثار أن على الحجة ))إقامة 

للأهمية.فليراجع 

الخنبل:ندامة ابن وقال 

فىحتمة له ليكون أيام، سبعة كل فى القرآن يقرأ أن تحب، ب
أسمع•كل 

الحاج)؛/ا<آ-آ(.لأبن :ا(اودخل 



غءامزآزاضحازاثف  ٣٤

أحمو:بن عبداش فال 
يومكل في يقرأ معة، كل ش الهار في القرآن يخم أبي كان 

اشعبد أبي عن روى فقد فحن، ثلاُث، في نراه ؤإل ••• سعا، 
ثلاث.من أنل في يقرأْ أن أمْ نال؛ أنه 

ما■صت، على وم مقدر، غير ذكا أن أحمد عن وروى 
ليلة،في يخمه كان عثمان لأن والقوة، المناط مجن يجد 

لمحالمن جماعة عن ذك وروى 

كثير؛ابن وفال 
منأقل في القرآن تلاوة في اللفح من جماعامحت، ترحص وقد 

مهم:ذك، 

نمجمع عن )وحكام عفان محن عثمان المؤمنين أمير 
}ل صحح أسانيد كلها وهذه قال(: 

الزيكثي:اض أبوعبد وقال 
المأحققينتأكثر وعليه المختار 

والمدبروالضعم، المشاط فى الشخص يحال محخلمح ذك أن 

كبرلابن القرآن نقاتل )٢( 



٣٠اض غءاشزآن انف خال 

واحدة،ليلة في يختمه لكن أنه ه عثمان عن روى لأنه والغفلة، 
يوما•أربعين من أكثر حتمه تأح؛ر محنكره 

الممتاز:كتاب، ق أبواللمثر وقال 

علىيقدر لم إن مرتض المنة في القرآن يخم أن يخم، 
قال:أنه حنفة أبي عن زياد بن الحسن روى وند الزيادة، 
لأنحقه، للقرآن أدى فقد مرتين منة كل في القرآن قرأ من 

؛•مرتين١١فيها نض التي السنة قمح، جبريل علمح، عرضه ه النك، 

ذللث،:ق الظاهري حزم ابن شدد وقد 
الظاهري:حزم بن أبومحمد فقال 

فيختمه فإن مهر؛ كل في مرة لكه القرآن يختم أن يستحب 
فحسن،أقل: 

ثلاثةففي فعل فإن أيام؛ حمسة من أقل في يختم أن ويكرْ 
ذلك.من أقل في القرآن يختم أن يجوز لا أيام، 

٢•ر وليلة يوم في القرآن تلث من أكثر يقرأ أن لأحد يجوز ولا 

القرآنعازم م )١( 
\<(.n/Y)بالأم المحار )٢( 



غءالمزآزي>اواس  ٣٦

فقال:الماق الحافظ عليه رد لخقن 
حراماثلاث من أقل في قراءته حزم ابن وجعل 

يختمأن ويكرْ نهر، كل في مرة القرآن يختم أن يستحب فقال؛ 
يخمأن يجوز لا زام ثلاثة ففي فعل فإذا أيام، ة حممن أنل في 

ثلثمن أم يقرأ أن لأحد يجوز ولا ذلك، من أقل في القرآن 
»لأالمتقدم: ؛الحديث، ذلك، على استدل نم وليلة، يوم في القرآن 

ثلأث«.من أقل في القرآن قرأ من يفقه 
تحريمه،على ذللنا ش حجة ولا 

محرماارتكب، فقد القرآن في يتفقه لم من كل إن يقال؛ ولا 
الحديث،؛ومراد 

والتدبرفيه التفقه ثلاث من أقل في قراءته مع يمكن لا أنه 
لدللث،،الزمان يتسع ولا لمعانيه، 

ركعةفي كله القرآن قراءة السلف، من حماعة عن روى وقد 
منهم:واحدة 

عفانبن عثمان ~ ١ 

الداريوتميم ٢- 

جبتربن وسمد ٣" 



٣٧معاشزآن١^ حالاثف 

واحدة.ليلة ني قراءته وعلممة الأزلي علي وعن 
...مصممه في شيبة أبي ابن كلها رواها 

:البر عبد ابن الخاظ عن نقله بما كلامه خم ثم 

بحبهو ؤإنما ذلك، فى تفدير لا أنه على العلماء وأكثر 
ّر العجلة من أفضل والترتيل والقوة، النئاط 

مفادْ:كلاط البر عبد ابن عن البعض فهم وكدا 

عليهفرد كالحمار، فهو ثلاث من أقل في وحتم فعل من أن 
نال:حث اكوحي 

القراءةقلة مع والتفهم حن، فذلك سع في القرآن قرأ ومن 
منأقل في يقرأه لم قال: اللام عليه النبي أن وروى أقفل، 
'لأث.

الفهمْع القراءة من الإقلال أن على نتي.بمةأز العلماء وأكثر 
حروفه.مرد من أفضل 

فيحتمة يختم كان بعضهم أن ت الموت صاحب، لنقل 
عمره.في وحتمة العام في وحتمة الشهر في وحتمة الأسثؤع 

]ا(>حالم.برم/با:



فغامزآن\ضلإأحالالننض  ٣٨

ليلةالقرآن خم أنه الحسن أبي القاسي عن المازري ونقل 
.ذلك من اض يستنفر فكان 

منالعشي باين المعروف ناصر بن عبدافه أبو الشيح وكان 
فرأىليلة، كل حتم ثلاث بالقتروان ورده سحنون ابن أصحاب 

قديلرأمه على ينزل يتعبد، المنتير إلى فصار مقصر أنه ه نف
ذلكارتفع ورده من مخ فإذا معاليق، له ليس يزهر ماء المن 

حبزةرع قوته؛ كان، فيكون كن ؛ للشيء يقول من بقدرة القنديل 
درهم•رع الخرة؛ جمح نمن 

هو.ما الأففل تعيين في هو إنما الهلريقين أن وعلم 

فرأمن بآن مرة ما غثر القرؤيين من لقيناْ من بعض وأفتى 
علىنص البر عبد ابن أن زاعما البتة له ثواب فلا فهم بلا القرآن 
أرتقيلا وكنت أمنارا، يحمل الحمار كمثل هو وقال؛ ذلك، 

صح؛إن البر عبد ابن عن ذكر ما ومجمل الفتوى، هده منه 

وفدأحن، القرآن فهم فمتى المبالغة، إلى إثارة هو إنما 
الحروفيعد أن أحد شاء ولو مترسلة، ه اممه رسول قراءة كانت 

،•٤[؛ والمزمل: ؤووٌصآ0رتلاه تعالى؛ وقال لعدها، 

[٤  ٨٤)٢/ الشرواتي زيد لأبي الرسالة متن عر التنوحي ناجي ابن نرح ت١( 



٣٩

ى:اش عفا جامعه فال 

القرآنمحم ني يقص لا أن الوقف أن عالي اتفائهم رأيت ففد 
سح،في ختمه الأكمل وأن ثلاث، عن 

لمانلاث من أقل في كان ما جوزوا ند الغالب الكثم رأيت نم 
الثلاثتحديد وأن والتابعين، الصحابة من كبير جمع عن ورد 
احتمالين;أحد هو إنما 

البيلعلم العاص بن عمرو بن اف بعبد خاص ذلك أن ١" 
ه،به 

مؤإنما والإيجاب، الحتم سل على ليس دلك أن أو ٢" 
•ه الحم، من إرشاد 

مفلح:ابن قال ولذا 
Iالصواب 

الأنه إلا بحد، يحد فلا النشاط، إلى ذك في المرجع أن 
الفضيلةوالأماكن الأوقات في وكدا يوم، كل في سع عن ينقص 

ونحوها،ومكة ونحوه، كرمخان، 



مءامزآزاضحالاينالف 

اللطايف:ي رجب ابن قال وقد 

علىثلاث من أنل قي القرآن قراءة عن النهي ورد ؤإنما 
ذلك،على المداومة 

الااLليخموصأ رمضان كشهر الفضلة( )الأوثان في قاما 
القدر،ليلة فيها تطلي، التي 

أهلها،غير من دخلها لن كمكة الفاصلة( )الأماكن وفي 
والمكازرللزمان اغتناما القرآن تلاوة من فيها الإكثار تحب، في

العلماء:فتاوى ومن 
الهيتي:حجر ابن الحافظ سئل 

السالم،الشية ذي إكرام اض إجلال من »إن ُ.: قوله عن 
اللعنانؤإكرام عنه، الجافي ولا مه الغالي غتر القرآن وحامل 

اومهل«.

فيجهده يبدل، أن فيه« الغالي »غتر قوله؛ من الراد هل 
وتفكر•تدبر غير من قراءته 

(.T-AT/T)الفروع )١( 



ضغءاشزآن انف خال 

وينتغلقراءنه يترك أن هر عنه« الجافي »ولأ قوله: ومن 
وتأويله؟يره بتف

:الصائح حواشي بعض في ما أد 
افأم سا لأن القرآن قراءة فى الحد يجاوز الذي الغار: أن 

أوساطها.الأمور وحير الأمور، في القصد به 
ذميم.الأمور نمد الهلرفتن وكلأ 

انتهى-

قال؛نم الخلاف، ونقل معلولا النبم~ ~رحمه فأجاب 
للخبرؤيوم ليلة كل في الختم المتقدمين من جماعة كره »وةد 
ولأث«.من أنل في القرآن قرأ من يفقه »لأ الصحيح: 
مايوهمه ما يرد وهو اش، رحمه النووي كلام حاصل هذا 

مطلقا،القراءة من والاراط الإكثار ذم من الحواشي ■طالث، من ذكر 
لهيحصل بمن حاصى الذم ؤإنما ذك، أراد إن زعم كما وليس 

منشيء له يحصل لا من بخلاف، طرمة أو تدبر عدم أو ملل 
ؤيبذلوسعه يستفرغ أن له فينبغي بالأهم، مشغول هو ولا ذك، 
ماالأذكار مساتر من أفضل فإنه القرآن، قراءة من الإكثار في جهده 

مخصوص.حال أو وقت، لها التي عدا 



غءامزآزامربمرخاواثف  ٤٢

بتالكالاشتغال من عليه هو ما مع >ه النانعي كان وقد 
فييختم المتكاثرة والكمالأت الظاهرة، والمعالي الباهرة، العلوم 

الليلفي حتمة رمضان وفي خنمة، وليلة يوم كل في رمضان غير 
الخطرةالكثيرة الأمراض من به كان ما مع وهذا النهار، في وحمة 

وأرصام:ه يقول كان حتى 

لومنها كل مخوفة أمراض عة تومرني صدرى محن مما 
عنوأعرض عليه، كانوا وما لف المحيرة فتنأمل قاتلا، كان انفرد 

ؤإنمامعارفهم، ذاق ولا أ-محبارهم يخبر لم ممن نمير كلمايتح 
العلومأن منه ظنا الفاتر، وفهمه القاصر، رأيه بحب يتكلم 

والفكرالحدس بمجرد تدرك الذوقية والأحوال واامعارفإ القلية، 
يفلفرلا وكلأ حاثا بمتارهم، والاهتداء ياتارهم، الاقتداء غير من 

وامتلأاجمارهم، واقض آثارهم، ^٢ من إلا معارفهم من بشيء 
حفقالخة معاليهم في استغراقه بوامحملة عليه وعفلمتؤ السنة، من 
جوادإنه ومعاليهم، لأرائهم والامحاع بهم، الاقتداء حس لنا اف 

رحم«ه•ردوف كريم، 

يعدها.وما ( ٤ ٢ / ١ ) الحدشة لفتاوى ا ا



٤٣ضءاذز|نض >الارنإف 

القه؛ؤحمه باز العربزبن عبد بن الله عبد الشثخ فضيلة ؤسئل 
القران؟فيها يختم مدة أقل ما ؛ س 

نييقرأْ لا أن الأكل أن إلا محدود حد فيه ليس الجواب: 
قرأهمن يفقه »لأ عمرو: بن الله عبد حديث في كما ثلاث من أنل 
•ثلأث« من أقل فى 

والتدبر،والرتيل الخشؤع قراءته في تحرى أن فالأصل: 
المقصود:بل العجالة، المقصود وليس 

لفالفعل كما رمضان في القراءة يكثر أن وينبغي تقيد يأن 
ثلاثكل في حتم فإذا والتعقل، الدبر مع ولكن ْءممؤءئمح-، ر- 

،دح^ا»ءن 

الفضائل،أوقات ذك من يتث؛ى إنه قال: ، لفالوبعض 
عنهدا ذكروا كما يوم كل في أو ليلة كل يختم أن بأس لا وأنه 

ااشاءحم،،وصنيْ،

ينبغيوأنه وغيره، رمضان بين فرق لا أنه الة ظاهر وممن 
البيأمر كما يرتل وأن قراءته، في يهلمتن وأن يعجل لا أن له 

هداسع« في »اقرأه فقال: عمرو بن افه عبد واللام الصلاة عليه 
ولمثلأث« من أقل في قرأه من يفقه »لأ ونال: به، أمره ما آحر 
رمضان،ش إلا يقل 



اضحالاثف 

والأقربنظر، محل رمضان غير على هذا لف البعض فحمل 
أعلمالد و- 

إحسانني ؤيجتهد بالقرآن يعش أن للمؤمن المشرؤع أن 
والأفضل:يعجل، ولا بالمعاني وانماية القرآن وتدبر نراءته 

ماص، ينبغي الذي هو هذا ثلايث،، محن أنل في يخم لا أن 
}رمضازأ ولوفى المسة، به حاءتر 

الدالمة:اللجنة ؤيثلمؤ 

( ١١٨٦ )١ رنم الفتوى من الأول الموال 
أميربأن القاصدين( منهاج )مختمر كتابه في قرأت لقد سا؛ 

واحدة،ركعة في كله بالقرآن يوتر كان عفان ين عثمان المؤمنين 
بأنقرأت ولقد مرتين. النوم في يختمه كان المافعي الإمام وأن 

فييختمه بأن العاص بن عمرو بن الله لعبد مح يلم الرسول. 
الأثار؟هذه صحة مدى فما أيام• ثلاثة من أقل 

أقلفي القرآن يختم أن نهى أنه ه المي عن ثت ت الجواب 
■ثلايث، أو حص أو ليال سع من 

منأنل في يختمون كانوا أنهم اللف بعض عن اشتهر وقد 

Xro\/\\)jiابن ]\(ىصخ\وى 



٤٠ضءاامز|ناضذا >اواثرف 

النوويفقال النهي، هذا نوحيه في العلياء أنظار فاختلفت ذلك، 
اضرحمه 

•والأخبار 

الفهمأهل من كان فمن يالأشخاص، يختلف ذللث، أن 
بهيختل لا الذي القدر على يقتصر أن له اتب الفكر وتدقيق 

المعاني،واستخراج التدبر من المقصود 

الدينمهمايت، من غير0 أو بالعلم شغل له كان من وكذا 
القدرعلى منه يقتصر أن له يتحب ~ العامة الملمين ومصالح 

فيه،هو بما يخل لا الذي 

غيرمن أمكنه ما الاستكثار له فالأولى كذلك كن لم ومن 
انتهى.هذرمة. يقروه ولا الملل إلى خروج 

فيوالاستمرار المداومة على النهي العلماء بعض وحمل 
ذلك.مجن أقل في الختم 

اقئه:رحمه يحب ابن الحافظ قال 
علىثلاث من أقل في القرآن قراءة عن النهي ورد ؤإنما 
رمضانكشهر المفضلة الأوهاُت، في قاما ذلك،، على المداومة 
الأماكنفي أو اسر، ليلة فيها يطلّ_، التي اللثالي خصوصا 



\1اقنلإ\م_ب 'ض

فيهاالإكثار فيضب ~ أهلها غير من دخلها لمن كمكة المفضلة 
أحمدفول وهو والمكان، للزمان اغتناما القرآن؛ تلاوة من 

انتهىغيرهم. عمل يدل وعليه الأئمة، من وغيرهما ؤإسحاق 

منثلاُن، من أقل في به يقرأ لا أنه إلى ذهب وممن 
أيضا:المعاصرين 

قالحيث افه، رحمه الألاتي العلامة 
وهوذللئ،، من أقل في القرآن قراءة يجوز لا أنه ))فالحق 

ا.الأئمة«ل من وغيره أحمد الإمام اختيار 

XV^/T)٢ الدائمة اللجة محاوى )١( 
)ل'/لآْ(.الض. ئشٍةأمحلْنثصلاة)٢( 



٤٧امي؛ا المزآن مع حالاينلف 

اسأ،س
اثميمتدبراوحفوهاtالقرآن مع السلف حاو 

تدرفهيناءلسياعالقرآنالنبي. 

قال:ه مسعود بن اش عبد عن 
وعليكعليك أقرأ قلت: قال: ءلى« »اةرأ ه؛ اف رسول قال 

أنزل؟

غيرى«.من أسمعه أن أشتهي »إني قال: 
٠٠۴١^;بمشنأ إدا ءؤ بلغت: إذا ص الماء فقرأت قال: 

لي:قال ٤[ ١ ]الناء: ه قإ_ءدا ^؟٠ عق يذق لحقا يثهيد أثؤ 
تدرفان«لا،.عينيه مأيت ِ« أوأمك ~ »كف 

)ا-/'\ا<ا(رنم)هه.ه؛البخاري ]١( 



حاواسضاشزآناض ٤٨

 uساشاس ثرهى ا

قالت:5.بمها، سلمة أم عن 
آمناالجاني، حار حير بها حاورنا الحبشة أرض زك لما 

فلما، شيئامع ن ولا نؤذى لا الله وعبدنا لينتا، على 
إلىبهداياهم العاص بن وعمرو ربيعة أبي ن الله عبد قرص بعثت 

.الله رسول أصحاب إلى أرمل بطارقته، ؤإلى الجاني 
مالبعض• يعضهم قال نم اجتمعوا رسوله حاءهم فلما فدعاهم، 

جئتموه؟إذا للمرجل تقولون 

ماذللث، في كائنا نبينا يه أمرنا وما علمنا، ما واش نقول قالوا: 
مصاحفهمفنشروا أساقفته الجاثي دعا وقد جاءوه، فلما كائن، هو 

فيهفارقتم الذي الرين هذا ها لهم• فقال سألهم تم حوله، 
الأمم؟هذه من أجد دين في ولا ديي في به تدخلوا ولم قومكم، 

له:فقال طالت، أي بن جعفر كلمه الذي فكان قال: 
واكلالأصنام، نعبد جاهلية، أهل قوما كنا الملك أيها 

ويأكلالجوار، يئ ونالأرحام، ونقطع الفواحش، واتي الميتة، 
إليناتعالى اش بعث حتى ذلك، على وكنا الفعيفح، منا القوي 



٤٩غءامزآزاض حاواثلف 

افإلى فدعانا وعفافه، وأمانته وصدفه به ننعرف ما، رسولا 
دونهمن وآباؤنا تحن نعبد كنا ما ونخاع ونعبده، لوحده تعالى 

الأمانة،وأداء ، الحديث، مدق وأمرنا والأوثان، الحجارة من 
والدماء،المحارم عن والكف، الجوار، وحسن الرحم، وصاله 
لندفالميم، مال وأكل الزور، ونول الفحش، عن ونهانا 

وأمرناسيئا، به نثرك ولا وحده افه نعبد أن وأمرنا المحصنة، 
~الإسلام أمور عاليه فعدد هال،; - والصيام والزكاة بالصلاة 

فعبدناوحل، عز اممه من به حاء ما عر واتبعناه به وآمنا فصدقناه 
ماوأحللنا علينا، حرم ما وحرمنا سيئا، به نشرك فلم وحده الله 

إلىليردونا لينتا عن وفتنونا فعدبونا قومنا علينا فعدا نا، أحل 
نستحلكنا ما نستحل وأن وحل، عز اممه عبادة من الأوثان عبادة 

وبينبيننا وحالوا عليتا وصيفوا وفللممونا قهرونا فلما الخبائث،، من 
م،ورغنا سواك، من على فاحترناك بلائك إلى حرجنا ديننا، 

■المللثح أيها عندك نفللم لا أن ورجونا جوارك، 
سيء؟من افه عن يه جاء مما معالئؤ هل المجاسي; له فقال، 
نعم،جعفر; له فقال، 

مريم)سوره كهيعص من صدرا عليه فقرأ على، اقرأ له: فقال 
ويكتحلحيته، أخضل حتى وافه الجاني فبكى الملام(، عليها 

عليهم>تلي ما سمعوا حين مصاحفهم أحضالوا حتى أماتفننه 



غءاشزآزاصرحاواثف 

الجاثي:قال ئم 

واحدة،ذكاة من ليخرج موسى به حاء والذي هو هذا إن 
قال:نم أكاد، ولا إليكما، أيهم لا فواف انطالقا 

مسكممن ~ الامنون واليوم؛ — بأرصي ميوم فانتم اذهبوا 
ذهبدبر لي أن أحب ما غرم، مسكم من غرم، مكم من غرم، 
ردوا~ الجيل الحبشة: بلسان والدبر ~ متكم رجلا آذيت وأني 

الرشوةمني اف أحذ ما فواف بها، لي حاجة فلا هداياهما، ءاJهما 
فيالناص أطاع وما فيه، الرشوة فآحذ ملكي علي رد حين 

فيه.فأطيعهم 
وأنمنابه. جاءا ما عليهما مردودا مقبوحين عنده ص فخرجا 

جار«حير مع دار بخير عنده 

طةز نمم وأبو (، ١٧٤رنم)• حدث ( Yiir/r)المني في احمد احرجه 
الأوواء)ا/ْاا(.

فيالألباني وصححه (، ١٧٤٠)الخد تحقيق يي شاكر أحمد وصححه 
ند،التحقيق في الأرتووط شعتب وحنه (، ١٧٥ص النوية) اليره صحح 

)صآ"''ا(السوية السيرة صحح في الشبلي محمد بن إبراهيم وصححه 



٠١مغاشزاناضج حالالنالف 

بمأبي حال 

عائشة.بمها،أن الزبير، بن عروة عن 
يمرولم الدين، يدينان وهما إلا قْل أبوي أعقل لم قالت؛ 

وعشية،بكره النهار، '^٠^! . اممه رمحول، نيه يأتينا إلا يوم علينا 
إذاحتى الحبشة، قبل مهاجرا يكر أبو حرج الملمون، ابتلي، فلما 

تريدأين فقالي؛ القارة، ميد وهو ، الدغتة ابن لفيه الغماد برك بلغ 
بكر؟أبا يا 

فيأمحسح أن أريد فأنا قومي، أحرجني بكر؛ أبو فقالا 
ربي،•فاهمي الأرصى، 
تكسس،فإنلث، يخرج، ولا يخرج لا مثللث، إن الدغنة؛ ابن قال 

ونمنالضيم،، وتقري الكل، وتحمل الرحم، وتصل المعدوم، 
ببلادك،ربك فاعبد فارُ؛ع جار، لل-، وأنا ، الحمح، نواب ^، 

كفارأشراف، في ، فطافبكر، أبي مع فرجع الدغنة، ابن فارتحل 
أتخرجونيخرج، ولا مثله يخرج لا بكر أبا إن ت لهم فقال فريمإ، 

ويقريالكل، ؤيحمل الرحم، ؤيصل المعدوم، يكسب رجلا 
ا؛ر،جوار قريس فأنقذن الم،، نواب على ؤيمن، الضيف،، 



مغامزآنامبم|حاواينلف  ٥٢

فلميبكر، أبا مر الدغنة: لأبن وقالوا بكر، أبا وأمنوا الدغة، 
ولابذلك، يؤذينا ولا ثاء، ما وليقرأ فليصل، داره، ني ربه 

ونساءنا.أساءتا فن أن حشنا فد فانا به، ينعلن 

فيربه يعبد بكر أبو نملفق بكر، لأبي الدغنة ابن ذلك نال 
لأبي،بدا ئم داره، غير فير القراءة ولا بالصلاة، يستعالن ولا داره، 
ؤيقرأفيه، يملي، فكان وبرز، داره بفناء مجدا فا؛تنم، بكر، 

يعجبونوأبناؤهم، المشركين، اء نعليه فيممصم، القرأن، 
يقرأحين دمعه يمللث، لا ، بكاء رجلا بكر أبو وكان إليه، وينفلرون 

ابنإر فأرسلوا الثركين،، منر نريم، أشراف ذللث، فاقنع القرأن، 
يعبدأن علؤؤ بكر أبا أجرنا كنا إنا له: فقالوا عليهم فقدم الدغنة، 

وأعلنداره، بفناء مجدا فابتنؤر ذللث،، جاوز ؤإنه داره، فؤر ربه 
فانفأته، ونساءنا، أبناءنا يقمر أن حشينا وقد والقراءة، الصلاة 

أنإلا أبؤر ؤإن فعل، داره فير ربه يعبد أن علم، يقتصر أن أ-صإ 
نخفرلث،أن كرهنا فإنا ذمتلث،، لإيل؛، يرد أن فسله ذللثه، يعلن، 

الدغنةابن، فأتم، عائثة؛ قالت، الأستعلأن، بكر لأبي، مقرين نا ول
تقتصرأن قاما عليه، للي، عقدت الذي عالختخ قد فقال: بكر، أبا 

تسمعأن أهمت، لا فإني ذمي، إلي، ترد أن ؤإما ذللمثج، ^، 
له.عقدت رجل فم، أحفرت أنم، المرمح، 



٥٣غءامزأزاض 

افبجوار وأرض جوارك، إلك أرد إني بكرت أبو نال 
بمكة.يومئذ ه اف ورسول 

سبخةرأيت هجرتكم، دار أريت »قد اش رسول فقال 
نلهاجر س فهاجر الحرتان، وهما لأتن«، بين نخل ذايتت، 

بعضالمدينة إلى ورجع ه، اف رمول ذللث، ذكر حين المدينة 
مهاجرا•بكر أبو وتجهز المنة، أرض إلى هاجر كان من 

يؤذنأن أرجو فإني رملك، ررعلى اض رسول له فقال 

أنت،؟ش ترجوذللت، هل بكر؛ أبو قال 
لصحبه،ه اش رسول عالي ه نفيكر أبو فحبس ، »نعم« نال; 

ا.أسهر«ر أربعة المر ورق عنده كانتا راحلتين وعلف 

الأرضزلزلت "إذا نزلت، لما مال: عمرو، بن اش همد وعن 
•اطه رسول له غمال افه، رحمه الصديق يكر أبو بكى زلزالها 

بكر؟«أبا يا ي؛كيلث، »ما 

ا.السورةر هذْ اممه رسول يا أبكتني نال: 

(.٢٢٩٨))م/حبم(رقم )ا<الخارى 
صحح.وإطدْ ( )٥٧برقم واللكء الرنة ني الدنتا أبي ابن احرج* )٢( 



حاواثف ٥٤

اميمحاوءمرويىاسبه^امآن 

قال:عن\]ثمي، 
ؤأ>؛نعار؛ اش قوله يفرأ رجلا ه الخطاب بن عمر سمع 

ثمبكاوْ. اشتد حتى يبكي فجعل ٨[، لاكلور: ه ويع ته قيان 
يضطرب.حر 

ذلك؟في له فقيل 

ربياهٌن حف م قممت فإر ءدعور، فقال؛ 

العزيزمد بن مؤيد رب ١( > رغم)• والكاء الرت؛ن ني الدنيا أبي ابن ا-؛م-بم ]١( 
عم•عن الثعما مرسل ص ثم فعتق، وعر 



 J\«• ٥٥ض\لقن\لإي اتق

اتميمحاوضانتيصانه^امآى 

،ه4 يريد بن ايب ايعن 

صلاةعن اكتمي عثمان بن الرحمن عبد مال ، رجلا أن 
اض؟عبيد بن هليحة 

•عثمان صلاة عن أحيرتك شئت إن ت فقال 

■نعم فةال:

فقمت.المقام، يعي: الحجر، على اليالة لأعلن نلت،: قال: 
بنعثمان فإذا فنظرت، يزحمني، متقنع برحل أنا إذا قمت، فلما 

هوفإذا فصلى، عنه، فتنأحرت وبركاته، عليه افه رحمة عفان، 
أوترالفجر، هوائي هذه قالت: إذا حتى القرآن، بجود يجد 
انطلقثم غيرها. يمل لم بركعة 

القرآنغضاتل في كشر ابن وقال، (، )ص١٨١القرآن فضائل في صد أبو أحرجه ت١( 
صحيح.إستاد رعدا (: )ص٧٥٦



اغرد؛اامزآن مغ اتق حاو 

قال؛سثربن ابن وعن 

)قهتم،عثمان، على دخلوا حث الكلبية الفرافصة بنت نائلة قالت، 
بركعةالليل يحيي كان ففد تدعوه، أو تقتلوه »إن فقالت،؛ ليقتلوه، 

،.القرآن«ر فيها يجمع 
انظرإلا ليلة ولا يوم علي بأني أن أحب ررما ه•' القائل وص 

المص1حمه«رفي يالمآن بمني ~ اف كلام في 
اش«كلام من ثيعت ما قلوبكم ءلهرُتا »لو ت ه والقاتل 

على، الثريفدمه ومال، القرأن، يتلو وص ه وقتل بل 
الكرJم.المص،حمؤ صفحامتا 

القرآنضاتل في كشر ابن وفال (، ١٨١)ص ال،رآن فقاتل في مد أبو أخرجه ، ١ ١ 
حن.وهذا (: ١r٥٧)ص

(٢٧٢الأصماء)U/ وطقات الأوبء حلة )٢( 
(١٠•• الأصماء)U/ وطقات، الأونء حلة )٣( 



٥٧مءاهنزآناض خالاس 

قال؛٠، الحسين شافه من حدثي قال: الئشك، يزيد عن 
القرآن،يقرأ شخ فإذا فأتت، لاوحسين، مضروبة أبنية رأيت 

مااف! رسول ابن يا وأمي بأبي فقلت: حديه، على نيل والدمؤع 
والفلاة؟البلاد هدْ 

فإذا، JL-Uإلا أراهم ولا إلي، الكوفة أهل كتب، هذْ قال: 
عليهمالله فيلط انتهكوها، إلا حرمة فه يدعوا لم ذلك، فعلوا 

مهمهارا/يعني: - الأمة فرم من أذل يكونوا حتى يدلهم من 

النلأءأيلام وسر (، ioUAالصحاة()\/رممم ذ لأبن \س 
)م/؛'•■؟(.



فغالمزآن١^خاواثف  ٥٨

صوساذبججبلهبممحآ

اتميملقرآن ا٣ 

قال:ه، أب عن بردة، أي عن 
»سرافقال: اليمن، إلى ومعادا موسى أبا جده ه الّك، بث 

وتهلاوعا«.تنمرا ولا وبشرا تعرا، ولا 

الشعيرمن شراب بها أرصنا إن اطه ني يا موسى; أبو فقال 
؟البح الٌّل من ومراب المرر، 

حرام«.مسآكر »كل فقال: 

القرآن؟تقرأ كيف، موصى؛ لأبي معاذ فقال فانهلالقا، 
تفوقا.وأتفوقه راحلتي، وعلى وقاءا-ا قائما قال: 
أحتسبكما نومتي فاحتمسب، وأقوم، فانام أنا أما قال: 
)١(

•قوْتمحا 

(.٤٣٤٤برقم)\( nY/a)ب :١( 



٥٩ح،لاثسسمامزآناض 

اثميماثقرآن رْ.بممحامع س عط بن عبئاتله حاو 

قال:مليكة أي ابن عن 
فكانالمدينة، إلى مكة من دوؤ^بممحا عباس ابن صحثت 

حرفاالقرآن ررتل الليل، شعلر قام نزل، فإذا رنمن، يصلي 
والمحس_،ررالشج من ذلك في دخن حرفا، 

(.T*،>T/rالملأ،):ا(ّيراءلأم 



ض\ء\ضبخ\و\ص 

حالساستيصلإامآبي

عننالجمولابنصرئلت
ضأحتى يتكلم لم القرآن قرأ ا'إذا عمر ابن كان 

إلىانتهى حتى البقرة، محورة فقرأ يوما، عليه فاخدت منه، 
أنزلت،؟فيم تدرى قال(; مكان، 

لا.قلت: 

٢١). ، َ.-أ أ َ.-. . اأ.. 11- صتم وكدا، كدا فى أنزلت قال: 

(.٤٥٢٦;ا(اوخارى)آ/\<آا(برتم)



امؤيماهنزآن مغ ايثنف خال 

الزيربن.بْكاوقال 

إلىيجماعته نمج والصدقة، والصوم الصلاة كثير مهيل كان 
مجاهدا.الشام 

وتغير،شحب حتى وتهجد صام إنه ؤيقال: 

القرآزرا،.سع البكاءإذا كثير وكان 

الملأء)ا/ْا'ا(.أيلام ص ;١( 



اميمالمزان فغ اتق خال  ٦٢

حاواورراءبجسمعامآن

ه:مالك بن أض عن 
تتغنى؟فقال: يتغنى، وهو البراء أحيه على لحل أنه 

تعهقتلت وقد فرامي على أموت أن علي أتخثى I قال 
فيهشاركتا ما سوى مبارزة، المشركين من ا نفعين وت

الملمن*

وه'وق 
القرآن؟به اف أبدلك وقد بالشعر، تتغنى إ أحي يا 

الملأء)ا/\ا\،نمرأيلام :١( 



٦٣حاواسسمانيآناض| 

اهمآنحائماىث،بىدسارمع 

^ل؛حسان، بن هشام عن 
وعندهإليه فانتهينا الحسن، إلى دينار، بن ومالك أنا انطالقت 

٧[لالءم_ر: وءن الأية: هذه بلغ فلما يقرأ، رجل 
وجعلأصحابه، وبكى الحسن، بكى ٨[ ؤتادت,منثلفجه!الطور: 

عليه«غشي حتى يضطرب مالك 

قال:جعفر وعن 

هلآلمنءان ئ أوآتيلثا ؤ الأية: هذه قرأ دينار بن ماللن، سمعت 
فبكى،[ ٢١]الحثر: ه آقأ حسمت تن مشيعا ثثعا وأيثه• يل 

ةالبه«رآ،.صدع إلا القرآن يهدا عبد يزمن لا لكم »أفم وفال: 

بننهدم غير ثقات، ورجاله ( ٩٢)برتم والبكاء الرنة في الدنيا أبي ابن أحرجه )١( 
متكلم■ الذهى قال ولذا حديثه، على يتاع لا الٌقتلي' قال الكي، الحارث 

همسقياررآ/آه<.الضعفاء يفلر: فيه، 
^١(.٥٩)برقم الزهد في أحمد أخرجه )٢( 



غءاشزآزاغربمراتق حال 

قال:حسب بن الغيرة عن 

وكنتالعارفين، ومناجاة المحبين، بمجاهدة أسمع كنت 
دسار،بن ماللتح قممين، ذلك،، من شيء عر اطغ أن أنتهي 
فكانعدة، ليار يعلم لا حث ْن وراقته غفلت عر فرمقته 
ليلةيفني فتارة الصلاة، إر يقوم نم الأجرة، العناء بعد يتوصأ 

درجا،القرآن يدرج وتارة أوآيتين، أية تكرار ني 
لحيته،عر نبض صلاته، من انصرافه وحان سجد فإذا 

الولهمح،:وأنض الثكر بحنن يقول وجعل المرة، وحنقته 
سامعويا نجواي، صاحب ويا رش، ماللث، ويا إلهي، يا 

فقلت،;وامتنانا، تفضلا ؛القول، سشت، شكواي، 
علىمالك، شيبة فحرم حبيبه، يعدب لا والمحب [، ٥٤|الماودة 

الرحااينفأي المار، ماكن من البمة اكن ّعلمت، قد إلهي النار• 
،؟iUUدار الدارين وأي U^،؟، 

بوصوءالمحيح فيصلي الفجر، يطلع أن إر كذلك، يناجي، نم 
افرحمه العتمة 

الجوزيلأبن الدمع بحر 



٦٥حالاسسمانيآنامبما 

اثقرآوص اليصري الحسن حاو 

ئل؛حسان، بن هشام عن 

وعندهإليه فانتهينا الخن، إلى دينار، بن وماللث، أنا انهللمت، 
ثنلن ثا ءوأ لؤغ ذلأت عياب ؤا0 ■' الأية هذه بلغ فلما يقرأ، رجل 

مالك،وجعل أصحابه، وبكى الخن، بكى [ A-u]الهلور: دايجه 
عليه«غشي حتى يفطرب 

يننهدم غير ثمان، ورحاله ( ٩٢)يرقم والبكاء الرنة في الدنيا أبي ابن أخرجه (  ١١
متكلمالدهييت قال ولدا حديثه، على يتاح لا ت العقش تال المكي، الحارث 

(.٩٢/٢رسش الكبير الضعفاء يطر: فيه، 



اخرطالمزان غغ اثف حاو  ٦٦

السسشإساق أبي حال 

عنأفيبًقرقال
وشوصعقت ، متى الصلاة ذهبت سعي: الإسحاق أبو قال 
عمان!لا،.وآل القرة إلا قائم وألا أقرأ فما اسلي 

جمعيقرأ بدنه وصعق سه، كيرينتا يعدما حاله فهذا نلتإ؛ 
علىقائم وهو صلاة في أو ركعة في عمران وآل البقرة سورني، 
أوقوته؟ شبابه فى وهو حاله كان فكيف رحليه، 

قال:المبيي إسحاق أي بن يوض وعن 
ويقرأسبعه، يقرأ آية ألف، ليلة كل يقرأ إسحاق أبو كان 
.٢٢٧ألف يتكملها حض الأي س قصر وما والواقعة الصافات 

نوليفضيالة ليفور ، ألفا يتمها أن على حرصي ؤإنما •' قلت 
المي.:

الحدث.آية...(( بألمج قام ))_ 

٤(. ٥٢/)١ أصبهان ش ائونمم احر-بم )١( 
)صا''ا*ا(.القرآن عدآي في الناف ني ابرصروالداني ب )٢( 



LJ< ٦٧اتق

حالم4روونصاميممآيى

قال١^^ سفيان عن 

القرآنقراءة علمي أدبتي، الذي هو نيس بن عمرو 
إمابيته، ففي أجده، لم فإن سوقه، في أطله وكنت والفرائض، 

لمفإن يفوته، أمرا ييادر كأنه المصحف، في يقرأ أو يملي، 
ينوحالمقبرة في وأحده يبكي، قاعدا مجد ش وحدته أحده، 

نفسهأمعر 

ابنا*إمزيىثزاد 
فيالكوفة، احي مبعضي في وحدته بيته في أحده لم فإن 

أحدهلم فإن يبكي، قاعد سارق كانه المجد، زوايا من راوية 
بنعمرو مالت، فلما نفه، على ينوح ناعدآ المقبرة في وحدته 

وحرجواأبوابهم، الكوفة أهل أغلق ننس 

اولأ،)ا"/*هآ(.اعلأم سر )١( 
)أ(الفلق)صآ؛ك



اميمامزآن مغ  ٦٨

الميمالقرآن ٢ هياض بن الفضل حال 

قال:الأشعث بن إبراهيم عن 
إذاكان الفضل، من أعظم صدره في اف كان أحدا رأيت ما 

والحزن،الخوف من به ظهر القرآن، سمع أو عنده، ذكر أو اف، ذكر 
دائموكان يحفره، من يرحمه حتى وبكى، عيناه، وفاقت 
وعمله،بعلمه النه يريد رحلا رأيت ما الفكرة، شديد الحزن، 
كلهاوحماله وحبه، وبغضه وبدله، ومنعه وعطاته، وأحده 

ؤييكي،ويدكر يعقل يزال لا حنانه في معه حرجنا إذا كنا غيره، 
المقابر،يبلخر حتى الأجرة، إلى ذاهب أصحابه، مودع كانه 

وكأنهيقوم حف والبكاء، الحزن من الموتى بض مكانه فيجلس 
عنهاراليخر الاحرة، من رجع 

(.iYi/Aالملأ،);ا(سرأءلأم 



اميمافنآن مغ اينضلأ خال 

ينيلالإودىبن إدييس بن هبداس حاو 
٠عااقرآناثميم

قال:العنقزي، حسين عن 

بنته.يكت؛ الموت، إدريس بابن نزل لما 

أربعةالبيت هذا في القرآن حتمت ففد بنية، يا تبكى لا فقال: 
خت٠ة١١/آلاف 

الملأء)ا'/أأ(.)ا(.سرأيلام 



مءامزآناضحاواثف '٧ 

سمديبى هبدالوحس حاو 

اميممعاهم)بي 

الذهي:الإمام فال 
إذاعليه يغشى وكان عجيبة، جلالة له مهدى بن الرحمن عبد 

المقارئ()شريعة صاحب ت نةاله القرآن، محمع 

اولأ،)ا</'آها:ا(مراءلأم 



حال

حاوسىيسسيى

الميمالقرآن مع 

معينبن بحي عن 

يصيبحتى سقط القران، عند0 قرئ إذا سعيد بن بمحيى لكن 

•١^^١٢وجهه 

،١ ٨ ٠ / )٩ الشلأم أعلام وسر )ة/ه؛'ا(، الدوري رواية معين ابن تارخ ا ١ > 



غءاشزأناغربمرحاواينالف  ٧٢

حاووس،إوتيصأنيمبسوى
معااقرآبيائكرJم

قال:غيلان أي بن سليمان بن الخهكم عن 
فقرأقبرا الجارف ٠لاءون زمن العدوى كعب بن بشير احتقر 

دفنمات فلما القرآن فيه 

^Y-T/T)الكّر والتارخ ١(، /٣٩ )١ ليخاري الأوط اكارخ ( :١ 



٧٣ضءامزآزالض حاواثف 

الميمالقرآن مع 

الكوكي:الحسين قال 
تقال سى، المقال اف عبد أبو حدثنى 

تقال تم مسجى، وهو القرآن ختم الوفاة، آدم حضرت لما 
اليوم،لهذا أؤماأال؛ا كنت، ، الممع لهدا رست، ما إلا للثه بحتي 
اضر١/رحمه قضى نم اممه، إلا إله لا نال: نم أرجوك، كنت، 

الملأ،)•ا/ص(.مرأيلام 



\1اونلإض•'ضانف حال  ٧٤

الدارميالمري بن  ٥٧٥حاو 

الميمالقرآن مع 

الحافظ:ابوري النيسلمة بن أخمد نال 
فوصأ،ن، القراءة من يوما مٍغ الكاء، كير اش رحمه هاد كان 

رجعنم المجد، ني معه وأنا الزوال، إلى فمر المجد، إر وحاء 
بمليرجله عر قام نم الظهر، بما نمر وجاء فتوخا، إر،ئزله، 

ومحكيممرلبالقرآن، صوته يرفع العصر، إر 
صرحتى الممحفا، ر يقرأ وأحد العمر، بنا صر إنه ئم 

المغرب،

.العبادة! عر أصبره ما حٍرانه; لبعض فمك، قال: 

رأينهلو فكيفإ منه، سعين منل، بالنهار عبادته هاو،ْ ت فقال 
له:يقال وكان رى، تولا قط، تزوج وما ا، بالليل؟ عبادته 
ا.الكوفة١١رام، 

ا/ا-ا■،(.الغلاء)١ أصلأم ص ااجرزى)اا/اما"آ(، ص ]ا(المطم 



٧٥غءامزآزاض خازاتف 

القرآنمع القاسم ابي الساج أبي بن يوث حاو 

أبوبعكرالأدي:قال 
إلحرجت أميرا الساج أبي بن القاسم أبا موص أدخل لما 

كانإذا قربتا؛ لما ر فقال معه، بغداد ودحالت، فراسخ، على تلقيته 
واقرأ•يديه، بتن فارك، وأشهرْ الماج أبي ابن فإني-اركب غدا 

والطاعة.مع الفقلت: 

فقرأتفبدأت ببرنس، اج انأبي ابن مهر الغد من كان فلما 
أ-غد»أألهمقثذهءاة وش أثثتئ تظثإدTتغد لغز تحار• فوله 

الجنسهدا من القرآن في ما بكل وأتبعتها اهود:'أ'اا ثدييه 
•يبكي اج انأبي ابن فرأين، التفاته، مني وحانت، نال: 

الأأل3لانعنه رصي أيام بعد كان فلما اليوم، ذللثج ومضى 
مؤنسبحفرة يوما كنت، فأنا داره، إلى فأطلقه مؤنس، بثناعن 

الساج،أبي ابن اليوم طلبلتح قد لي: وقال استدعاني إذ أقرأ، 
إليه.فامض 

منه نففي وحد لعله في اف اف الأستاذ أيها له: فقلت، 
اليوم.ذللت، نزاءز 



اميمارم؛زان غغ الننف حال  ٧٦

إليه.امض وقال: فضحك 

تلكتقرأ أن أحب وقال؛ ني وأجلفرفعني إليه، فمضيت 
كدا.يوم يدي بين قرأتها الش الأيات 

مثلكوليس ذلك، اقتضت حالة تلك الأمير، أيها فقلت: 
غيرها.لك اقرأ ولكن الأن، اممه كشفها وقد عليها، مثلي بأحد 

أنأحب وخوف حشؤع لها تداخلني فإنه تلك، إلا لا قال؛ 
علي.سماعها فردد نفي، بها أكر 

أنإلى وينتحب يبكي زال فما له، فقرأتها فامتفتحن، قال: 
إر.تقدم قال: ثم القراءة، قهنمح 

محال،هدا نفي: في قلن، نم بي يبهلش أن واف فخفتته قال: 
فاك.افح وقال: كتيرة دنانير مصلاه تحن، من فأخرج فتقدمت، 

فميفي يبق لم حتى يملأه زال فما استطعته، ما بكل ففتحته 
فجعلهادرهم ألفا فيه بكيس فجاء هاُتإ. للغلام: قال نم موصع، 

فحملت،رحة، مفارهة بغلة إلى فقدمتا خرحتؤ ثم كمي، في 
ماعنا تشير ولا إلينا، فعد ثئت، إذا وقال: ثيابا، وأصحبني عليها 

،؟مقيمين دمنا 

المتظم)آا/ْأأ(.



٧٧ضغامزآن\ي حاوالننف 

اترضمهل أحيدبن سدبن حال 
اتقهيدالنابلسي بم أبي 

النابلي،بكر أبا مصر صاحب تميم لأبي المائي جوهر أقام 
الرجلمع كان إذا قلت: أنك بلغنا له؛ فقال الأكواخ، ينزل وكان 
تسعة.وفينا سهما، الروم في يرمي أن وجب أمهم، عشرة 

وحبأمهم، عثرة معه كان إذا ؛ قلت، بل هذا، قلت ما قال؛ 
غيرتمفإنكم أيضا، فيكم العاثر يرمي وأن بتسعة، يرميكم أن 

صربه،نم فشهره الإلهية، نور وادعيتم الصالحين، وقتلتم الملة، 
الخه.فيهوديا أمر ثم 

القرآزأقراءة جده من يمع كان ملح ولما قال؛ 

اولأء)ا-ا/ا،؛اأيلام مر :١( 



اضمءاضزآن اتق حال  ٧٨

حالسإدتيساسبينيسد
قاضالرسابيصاممح

ناصر:ابن قال 

منهايتغير لم الحواس، صحيح منة وتعين ثلاث بعد رأيته 
قبلعليه ولحلنا بعد، من الدقيق الخل يقرأ العقل، ئات شيء، 

حديثه،هن عليتا فقرأ مادة، أذني في اك ّفقال: بمديدة، موته 
مرض،ثم ذللث،، زال نم شهرين، من نحوا هذا على وبقي 

■قبره على يكتب وأن العادة، على زيادة قبره يعمق أن فأوصى 
ثلاثةوبقي واراُأ  ٦٧أص: ١مةنئثنيثونه ءؤمهمتع'ظتأالج؟ 

ثانيالظهر، قل توفي أن إر القرآن، قراءة من يفتر لا أيام 
مائةوحمس وثلاثين حمى منة رحب، 

(.TU/Y)•الملأ، اعلأم م



٧٩خالاسسمانياناض 

^وواثيساسني^امتناصم

قال:سليمان، جعفربن عن 

إلاسارية الجاٌع المجد في تركت ما ت يقول ثابتا سمعت 
عندهاوبكيت عندها، القرآن حتم، وقد 

نلت:

والأرض.الماء تبكي هدا مثل فراق وعلى 
عليهاعمل بما وتنهد أحبارها، الأرض تحديث، يوم له فهنيئا 

سر•أو "تحر من 

حسن.وندم السرله)صهٌا( وحنفل \(، aa/u)الجوزى لابن التنلم 



غءامزانضحالاس 

القرآنمع زاذان منمؤربن حال 

قال:حان بن هشام عن 

صلىفلما المغرب صلاة زاذان بن مصور جنب إلى صلت 

أننل المحل بلغ حتى رجع نم حتم حتى القرآن افتتح الممب 
الإمام.يخرج 

ا.الخواة لصلاة يعنى؛ 

ابزابوزى؛وقال 
حتمتثن'وليلة يوم كل القرآن يختم والبكاء، التعبد كير كان 

فإذابها، فيمسح كورا كورا ؤيحلها بعمامته عينيه ؤيمح ويبكي 
يديهبين وصعها ابتك 

اه ٤ / )٤ حاتم أبي لابن والممدل الجرح )١( 
/\؟l.)Y_(Uلأن  ٣١)٢( 



٨١غءامزآزاي حاواس 

ساوضرارتيمء1بي حاو 

الميم>!^ ٢٥١

ابنا"إمزىتقال 
ولكنسنه، عشرة خمس موته قبل قبرا لنفسه حفر قد كان 

القرآزرأ،.فيه فيختم يأسه 

■(.VU/Y)الصفوة رمنة (، Y'TY'/U)الجوزى لأبن المظلم 



انفحال  ٨٢

الميمالقرآن مع مس حاو 

قال:الحارق عن 

قراءةعس أدبني، الذي هو قس بن عمرو سضان: لي قال 
أجدهلم فان سوقه، في أطلبه فكنت الفرائض، وعلمني القرآن، 

فيالقرآن يقرأ ؤإما يملي، إما بيته، في وحدته سوقه في 
وحدتهبيته، في أحده لم فان تفوته، أمورا يبادر كأنه المصحف، 

ارقكأنه المجد زوايا من زاؤية فى الكوفة احي مبعض فى 
علىينوح قاعدا المقبرة في وحدته أحده لم فان يبكي، قاعد 

 ..)١(
مسه

المطلملأيناضزىص/■)ا(



٨٣حالاس،سممآنض 

مئهيلاساه^اهمآن

سمثدبن مبح عن 

شهرمن ليلة أول لكن إذا البخاري إّّماعيل بن محمد لكن 
ركعةكل في فيقرأ بهم، فمالي، أصحابه إليه يجتمع رمضان 
الحرفي يفرأ وكيلك القرآن، يختم أن إلى وكيلك آية، عشرين 

كلفي الحر عند فيختم القرآن، من الثلث إلى الصف بين ما 
عندختمه ؤيكون حتمة، يوم كل بالمهار يختم ولكن ليال، ثلاث 

تجا؛ةلا؛.مدعوة حتمة كل عند ؤيفول: ليلة كل الافهنار 

٢(•  ٥٨برقم)( on/Tالإيمان)شعب المهقيقي أخرجه 



غءامزازاض>الاثف  ٨٤

اثقرآن4ع اميات حبيب بن حمزة حاو 

قال؛البنان' هشام عن 
الزياتحبيب بن حمزة على يحلن عيي: بن سليم لي ئال 
ؤيكي.الأرض ني حديه يمرغ فوجدته 

باق.أعيدك فقالت: 

وفدقامت، قد القيامة كان منامي في البارحة رأيت فقال: 
بكلاميقول قاتلا فسمعت حضر، فيمن فكنت القر^أن، بقراء دعي 

القهقري،فرحمت بالقرأن، عمل من إلا علي يدخل لا عدب: 
الزيات؟حبيي، بن حمزة أين باسمي: فهمم، 

لبيك.اللهم لسك قل: فقال: ملك، فبدرتي اش، داعي ويك< فقلت،: 

لي.كاىل فقالت 

قمعت،أرعد، فوقفت القرآن، صحج فيها دارا فآدخلني 
بمتبرأنا فإذا وجهي فأدرت وأرق، اقرأ عليلثإ بأس لا يقول: قائلا 

أحضر،زبرجد من مراقيه أصفر، ياقوت من دفتناه أمحص در مجن 
الأنعام.مورة اقرأ لي: فقال 



٨٥حافاثف 

آية،تين البلخت محي أقرأ من على أدرى لا وأنا ٥^١^، 
يار: ئال [ ٦١ه ^ ٠٥١;؟٠^ألثا؛رمذ دم ؤ ت بلغت فلما 

عبادى؟فوق القاهر ألت حمزة، 

بالى.فقلت: 

أتممتها.حتى فقرأت اقرأ، صدثن،، نال: 

أقرأ■لى:فقال(

الأرضإلى وأومأت آحرها ^، Jbحتى الأعراف فقرأت 
بالجود.

أنرأكمن حمزة، يا تجد لا مضى، ما حبلث، لي: فقال، 
القراءة؟هذْ 

تليمان.فقاللأت،ت 

سليمان؟أقرأ مجن صدفت،، فقال،؛ 

يحم،•نلت؛ 

يحمخ،؟قرأ من، علمح، يحم،، صدق نال؛ 
اللمى.الرحمن همد أبي، على فقلت: 

الرحمن؟عيد أيا أقرأ مؤ، السلمي،، الرحمن، همد أبو صدق قال: 
ه•علي ه سك عم ابن فقلت: 



اميماشزآن فغ اثف حاو ٨ ٦

عليا؟أقرأ فمن علي، محدق فقال: 
محمدنبيك نلت: 

سي؟أنرأ وس نال: 
السلام.عليه جبريل نك: نال: 

_؟قال؛دسأمأ 
•همسكما 

أنت.نل حمزة، يا لي: فمال 
أت-أقول أن أجر ما فقلت: 

أنت.قل فقال: 

أنت.فقلت: 

الالقرآن أهل لأكرمن القرآن وحق حمزة، يا صدفت فقال: 
بالقرآن.عملوا إذا ميما 

القرآن،أهل كحبي أحدا أحب وما كلامي، القرآن حمزة يا 
بكأفعل ليس وقال: بالغالية، فضمخني فدنوت حمزة، يا ادن 

ومندونلث،، ومن فوقلثط بمن ؛نفلرايلئ، ذللث، فعالت، قد وحدك، 

ياللث، خبأت وما غيري، يدللث، يرد لم أقرأته، كما القرآن أقرأ 



٨٧غءامزآزاض 

القرآنلأهل حيي من مكاني أصحابك خآعالم أكثر، عندي حمزة 
الأحيار،المصطمون فهم بهم، وفعلي 
بالنار،القرآن تلي لسانا أعذب لا وجلار وعزتي حمزة يا 

سحانلث،فقلت،: نظرته، عينا ولا سمعته، أذنا ولا وعاه، فليا ولا 
رب.أي محيحانالث، 

المماحف؟نظار أين حمزة يا فقال! 

هم؟أفحماظ رب يا فقلتج: 
لقونيفإذا القيامة، يوم حتى لهم أحفظه ولكني لا، قالأ: 

درحة.آية بكل لهم رقمت، 

ر١^١^ في وأتمرغ أش أن أذلومنى 

المتئلملأينسمزىرخ/-بما:]\(



مءامزآذاضاتق حال  ٨٨

الميمالقرآو مع حي بن مالح بن الصق حاو 

١^^ابن نال 
يهوعونوأمهما فكانا مائة، منة توأما على وأخوه هو ولد 

الخنؤفوم ينام نم القرآن، ثلث ؤيقرأ الثلث على كله الليل 
نمبيتهما، الليل فحزبا أمهما فماتت القرآن، نلث ويقرأ الثلث، 

ليلة.كل يختم وكان كله، به الخن فقام على مامت، 

سم:بن حلف قال 

محكييجلس نم السحر، إلمح، بملي كان صالح بن حن أن 
حجرته.في مكي علي ؤيجلس مصلاه، في 

والهارءالليل نكي أمهم وكان نال،: 
فيحسنا فرأيت، حن، مايت، ئم علي، مات نم فماتت، نال،ت 

الوالدة؟فعلت، ما فقلته: منامي، 

الأبد.مرور البكاء ذللثح ؛هلول، بدلتهناله: 

خير-على وعلى مال: وعلمح،؟ نلت: 



٨٩غءامزآزاض اتق حال 

تيقول وهو فمضى فأنت• ت نلت 

وهليكل|لأشضْرم

xrsr/^  )الجوزيلأبن المطم ١ :



مءامزآنضحالاثف 

المموىالحسن أبي سالم ا،طرمبن يحيدبن حاو 
اممئيمالقرآن مع 

اش:عبد أبو ق\ل 
أسلم؛بن محمد لي وقال 

أبيصلب محي كنت الخلق، ولهدا لي ما اف عبد أبا يا 
الدنياإلى دخلت نم وحدى، أمي بملن قي صرتا نم وحدى، 
وحدتما،مرتما في فأدخل وحدتما، روحي تمض نم وحدتما، 

صرتحيث إلى فأصير وحدتما، في*ألأاي ونكير منكر فيأتيني 
بعثتإؤإن وحدتما، المتنان في وذنوبي، عملير وتوصع وحدتما، 

فماوحدتم،، بعثن، النار إلى يعتت ؤإن وحدير، بعثت الجنة إلى 
لىوانسأ.

التهلؤعركعتى يملي أره لم سنة وعشرين نيفا وصحته نال: 
أحديكن ولم أراه، حيث يقرأ ولا يح ولا الجمعة، يوم إلا 

منى.وعلانيته ره بأعلم 
يرانيلا حيك أتهلؤع أن ندرت لو مرارا: يحلم، وسمحته 



٩١غءامزآزاض اتلف حال 

منكرزا معه ويدخل بابه ؤيغلق بيتا يدخل وكان فعلت، ملكاى 
يحكيصغيرا له ابنا معت ص حتى ، يمغ؟ مجا أدر فلم ، ماء 

البكاء؟هدا ما لها: أمه، فتهه كاءه، 

ؤيبكيالقرآن فيقرأ البيت هدا يدخل الحسن أبا إن فقالت: 
وجههغل يخرج أن أراد إذا وكان فيحكيه، الصبي فيسمعه 

فيعهليهمقوما يمل وكان البكاء، أثر عليه يرى فلا واممحل، 
يعلمونلا اننلر للرسول،: ؤيقول، إليهم فيبعث، ويكوهم، ويبرهم 

نفسه،ؤيخمي إليهم به فيذهب بالليل هو ؤاتيهم إليهم، بعثه من 
الذيمن يدرون ولا عندهم ما وشد ثيابهم بليتج ميما 

أعْلاهم؟لاا.

•٣(.٣/١١اكظملأيناسمزى);١( 



مءامزآزاضخاواثف  ٩٢

الميمحالبقيبنس^امآيى 

محلينبن بي حميد الرمحن عبد قال 
البر.أعمال على أيامه فم فد حدي كان 

المصحفقي القرآن من حزبه قرأ الصبح صلى إذا فكان 
يومكل في الصلاة في القرآن يختم أيضا وكان القرآن. بسدس 

قربفيختم مسجده، إلى الأحير الثلث في ليلة كل ويخرج وليلة. 
ٍلويلةصلاة الصحف في حزبه يعل يملي وكان الفجر. انميلع 

فيجديالطلبة، مسجده في اجتمع وقد د.اره، إلى ينقلب ثم حدا، 
إلهم•ليخرج الوضوء 

إلىفيملي المسجد، صومعة إلى صار الدول انقضست، فإذا 
إلىنمع ي نم يهبهل، ثم بالأذان- الميتدئ هو يكون ثم الفلهر. 
ؤيسمع.ؤيملي المصر 

ويعتر،يكتم، القور بين فيقعد النهار، بقية في حرج وريما 
فيقطر،بيته إلى ليرجع يملى نم مجيء، أتى الشمس غرب!، فإذ 

السجد،إلى يخرج تم الجمعة. يوم إلى الصوم يسرد وكان 



٩٣خالاسسمامزانامبما 

ودنياهم.دبمهم في معهم فنتكلم جيرانه، إليه فخؤج 

نومةيتام نم أمله، فيحدث بيته، ؤيدخل العشاء، يملى نم 
نونيأن إلى دأبه هذا يقوم. نم نفه، أ-خدتها قد 

سهي)"آ/ءأّآ(•تارخالإّلأم 



حالاسسمافزآنميب ٩٤

اثميماثقوآى ْؤ احيياصطبودى أبي حسنك 

قال■ابوري النيالحافظ اش عبد بن محمد عن 
قرياصحبته وكد حزيمة... ابن بكر أبي تربية حينك كان 

رأيتهفما البرد، وفي الحر وفي فر والالحضر في سنة ثلاثين من 
ولاالقرآن، من مثبعا ليلة كل في يقرأ وكان اللل، صلاة ترك 

وقعولما والعلانية، الر في دائمة صدقاته وكانت، ذلالث،، يفوته 
دخلقد ؤيقول: بكي وهو عليه دخلتا لعلرموس، الامتفار 

ولالهتا الخزانة فى وليس هلرموس، الملمين يغر الطاعى 
ألفيخمن صاعه أجل من تين نقينحيعتتن باع نم قفة، 

نفسه.من بدلا الأحلاد المتهلومة الغزاة من عشرة وأخرج درهم، 
ماأدخر لا أنى تحلم إنك اللهم يقول• مرة غير وسمعته 

حلقلئ،،عن للاستغناء إلا الضياع هده من أقتني ولا أدخره، 
والمتورين«السنة أهل إلى والإحسان 

■المتفلملأينسمزى)؛\/لإام( ؛١( 



٩٥خاداس 

اتميمالقرآى ص الأسود بن عبداترحبمن حاو 

ق\ل:الحكم عن 
يبكيك؟ما فقيل: بكى، الأموي بن الرحمن عبد احتضر لما 

حتىالقرآن يقرأ يزل ولم والصوم، الصلاة على أصفا قال: 
مات.

،•الجتة؛ أهل من أنه له ورئي 

٤(.الإسلامتارخ ؛١( 



ضءامزآزاضئرحاواثف  ٩٦

الميمالقرآو مع البغدادي الكرخي ضؤربن أبي 

الغوادي:الخطيب قال 

هلله: فقلت الكرجي، ابن مصور أبي عن الرفاني سألت 
،؟CPكبت 

يسيرا.شيئا عنه علقت فقال: 

الترقاق:قال 

أدامنة عشرين من نحوا صحته منصور، أبي مثل أر ولم 
الصيام.فيها 

فيهايقرأ ركعات، أرع بملي ليلة كل العتمة وقت وكان قال: 
جزءارا؛.ركعة كل القرآن نع 

الإسلام)'أأ/آا٢(.تأرخ في الذمي رمحه ،(، Jiv/nبغداد)-ارخ 



٩٧مءامزآزاض حازاس 

الفؤجأبي بن اثحسن أبي بن عبداس حاو 
اميمالقرآن مع السامي ارطرابااMمؤه سدالجباني أبي 

نال:أنه عن4 الذهي حنق 
ونعتأن اف فقدر صغار، ونحن أبي نمات نصارى، تما 

يقرءونلمون محماعق مها وكان القرية من فخرجنا حروب، 
إحدىوعمري فأسلمت،، قال؛ سمعتهم، إذا فأبكي القرآن، 

أربعينسنة في بغداد إلى ت، رحالثم سنة، عثرة 

\:Uo/iT:ا(-الخالإسلأم)



ضءاشزآزايراتلف حال  ٩٨

4عاهمآيىاتميمالإمامسىيضفاصوي حاو 

العطار:ابن قال 

قال؛اش رحمه المراكشي يومف بن ياسين الشيخ لي ذكر 
يكرهونهوالصيان بنوى، عثر ابن وهو الدين محيي الشيخ رأينا 
ذلكفي القرآن ويقرأ ؤيكي، يهربا وهو معهم، اللما على 

محبته.قلي في فو؛ع الحال، 

والشراءبالبح يشتغل لا فجعل بالقرية، دكان في أبوه وجعله 
كونأن يرجى هذا ونلأا: يقرئه، الذي فوصيتح القرآن، عن 

زمانه.أهل أعلم 
أنأا؟أمنجم لي؛ وقال 

^١٢٠افه أنكي إنما لا، نالن،: 
فصارحدسه، وأصاب، الثه رحمه فراسته صدنتح وقد قلتا: 

الرحيمرحمه الأعيان، الأعلام والعلماء الزمان، مفاحر من النووي 
المان.

:ا(;ارخالإملأم)«ه/يأآ(.



٩٩اس خال 

اتميمالقرآى ٢ مهراي بى ميمؤى حاو 

بوزنعربن قال 

يجدولفمررنا البصرة، سكائ< بعض فى أقويم بأبي حرجنا 
ئمظهري، على فمر له فاصهلجعحتإ يتخطاه، أن الشخ ت3ني يفلم 

ييده.فأحيين، قمن، 

جاريةإلينا فخرحت، الباب، فهلرقتؤ الحس منزل إلى دفعنا ثم 
هدا؟من فقالت،؛ سداسية، 

الخن.لخاء أراد مهران بن ميمون هدا فهلتج؛ 

العزيز؟عبد بن عمر كاسب، فقالت،; 

نحم!لها:ءلته

وء؟الالزمان هدا إلى ما شقي ا قالت،: 

قال:

لحلا،ثم فاعتتنقا إليه فخرج بكاءه الخن فع الشخ فبكى 
ميمون؛فقال 



ضضاشز|ن ثق 

منه،لي قامتكن غالفلة قلي من أنت ند إني •' معيد أيا يا 
الحسن:فقرأ 

ماؤ؟ محبمدئى ئاَكامأ -ءا»هم م وأ بهز مم—هءِ ئم؛تثإن أؤ 
٢[.. U-Y. ٥ : ]١^١٠ه ثقرث سم;اَ؛ازإ 

تفحهسكما برحليه يفحهس فرأيته عليه، ا مغالمسخ فقط 
فقالت؛الجارية جاءت ثم ؤلويلأ فأقام ذيعصى، إذا الشاة 

فخرجت.أبي بيد فأحدت تفرقوا، نوموا الشخ، أتعبتم ند 
الحسن؟هو أهذا أبت يا فقلت: 

نعم.نال: 

هذا.من أكبر أنه نفسي في أحب كنت قد نلت: 
قال:نم وكزة صدري في فوكز قال: 

فيهلها لألفيت، بقاللئ، فهمتها لو آية علينا قرأ لقد بني يا 
٢١٧.

)؟/؛؛■T(.ممر لأبن والهايأ الداة 



مغالمزأناميمخالالئنف 

قال:عمرو، بن أسد عن 
صلاةبوصوء الفجر صلاة عاليه حفظ فيما حنيفة أبو صالي 

ركعةفي القرآن جمح يقرأ الليل عامة فكان سنة، أربعين العناء 
وحففلحيرانه، يرحمه حتى بالليل بكاؤء يسمع وكان واحدة، 

مرةآلاف سبعة فيه توفي الذي الموصع في القرآن حتم أنه عليه 

برئي؛تغري ابن أبوالحاسن وقال 
فيهمات الذي الموصع في القرآن حتم حنيفة أبا أن يروى 

مرة.آلاف سبعة 

بنالقاسم عن الحسن بن محمد عن سماعة بن محمد وروى 
ظتيمإج'القاعئ ل ؤ تعالى: قوله يردد ليلة قام حنيفة أبا أن معن: 

الفجررآلإلى ؤيتضع ومحكي لالقمر:آ'؛[ أدمحدأنر4 محألثاعه 

١(.١ ٤ / ١ • ر ممر لاين والهايت الداة (، ١/٤٧٣ بغداد)٥ تارح في الخف اخر.بم )١( 
الزاهرة)آ/ما(.):ا(اكمم 



سسضامزآناض ١٠٢

اثكليماتقرآن عع ايواراني أبي،سان 

الحيي:قال 

يعدأترأ لا ليال حس مكثت ربما يقول؛ سالمان أيا سمعت 
منالأية جاءت ولريما معانيها، فى أتفكر واحدة ياية الفاتحة 
يعيريرده من يحان قالعقل، فيهلير القرآن 

١^■■أي س أحمد ونال 
^،؟ما فقالت: يبكي هو فإذا ملمان أبي على يحلمن 

منامي.في البارحة زجرت فقال؛ 

زجرك؟الذي ماةالت،:

الدنياتفوق، جانية ^^، ونمتا إذا محرابي في نائم أنا يئنا نال؛ 
شيح؟يا أتتام تقول؛ وهي ورقة وبيدها حنا، 

ممرلأبن والمهاة اووايث ;١( 



٣'فغاهزآناض >اواثض 

نام.عنه غلبت من 

cJU : ١"^؟قالت: تم بمام، لا الجة ْلالب إن كلأ
نعم.قلت: 

مكتوب:فيها فإذا يدها من الورقة فأخذت 

عيشحن عن لذة بك لهت 
انالجنغرف في الخيرات ْع 

افيهموت لا ا مخالي. تعيش 

انالحمع الجنان في وتنعم 
يراحإ0 منامك من تيقظ 

يالقرانالتهجد وم النمن 

واكهاةلأينهم0ا/اا/آآ(.:ا(اوداة 



غءامزآناضحالاس  ١٠٤

اتمجأبي بن المحسن أبي بن ائه س حاو 
الميمسداتجباني٢امآن أبي 

القض:قال 

وحممائةوعشرين إحدى متة ت فقال مولده عن صألته 
منالجبة لها: يقال قرية من نحن فقال: به نعن والته تقريبا، 

ر>^؛، ٠٥ارى نم قوما وكنا طرابلس، أعمال من يشرى ناحية 
فيهيعتقدون وهم النصارى، علماء من أبي وكان صغار، ونحن 

والدتي:فقالت المعلم، إلى نفدت مات فلما الغيب، يعلم أنه 
عنيضعف الصغير وولدى أرصنا، وعمارة للكبح الكبير ولدى 

هذاأما المعلم: فقال أومهل، أخ ولما إلي، وأثارت الكب،، 
فأحدهأحي،~ إلى وأثار هدا" ولكن يتعلم، فما يعنيني" المغير- 

منفخرحنا حروب، ونمتح أن الله فقدر أبي، مقام ليكون وعلمه 
المسلمينمن حماعة قرتا في وكان بينهم. من فهاحرت قريتنا. 

الإسلامأرض يحلن، أيكي،فلما سمعتهم ؤإذا القرآن، يقروون 
المجير،أحي إسلام بلغني، ثم ستة، عثرة بضع وعمري أسلمّتج 

المعلميعلمه كان الذي أحير أسلم نم مرا؛علا، وتوفي، 

٣(.• )U/ انماد لأبن الن،ب :١( 



غغاشز|ناضنا>افاس 

اثدينقهاب ين هلي أح|دبنالدين قهاب حاو 
الميمالقرآن ٣ الفاهمي الشهراوي 

انماد:ابن قال 

مقرئا.نحويا، فقيها، صالحا، ، عالما كان 

س٠اععند القلب يحثع ، القرآن قراءة في شجي صورت٠ وله 
أنفكاد الهلويل، الدين كمال القاصي حلفه صلى بمحيث تلاوته 

بثلثليلة كل تقوم ولكن الخشؤع"•• خرط من الأرض إلى يخر 
القرآنأو1م.

الوهاب:عبد الشخ ولده قال 
قولهبالنت فلما الصافات محورة فى يوما عليه أقرأ كّت وقد 

هثرين كلف إن أش أيصم'أج'قاد ّرمح ف، مءاْ ؤ٤٤^ تعالىت 
فييتهبخ وصار عليه، أغمي حش بكى هه~اُها 

؛.اJاjبوح١١كاكلير الأرض 

٤(./٩ ١ • ر انماد لأبن الذم ثيران 



ضءامزآزاضحاواثف 

أبياثدين التجاراصين بن هيص أحهدبن سدبن حاو 
اثميماتقرآن مع الهري اثدمياطي الجؤدالقاضي 

ابزانماد:قال 

لحظةالوتر بعد ينام وكان شتاء، ولا صيفا الليل نيام يترك لا 
للضجروالباني ؤيملي، فيتوصأ العمري الجامع إلى ؤيتزل يقوم نم 

سرا،القرآن رع نحو ؤيتلو الكرسي بمعد نم درجة، سمن نحو 
القلوب.بجوامع احد نراءة جهرا نرأ المسح أذن فإذا 

نراءتهفمع الحر في يوما القلعة مباشري من نصراني ومر 
منحلفه للصلاة الناس يأتيه وكان يديه، على وأسلم قلبه فرق 

حتىبكائه، وكثرة وحثوعه، صوته، لحن البعيدة الأماكن 
حلفه.الماس غالب مكي 

بمول؛العمري أبوالعباس الشغ ؤكان 
٠٢روحها؛ الدين أمين والشيخ جثة، الجامع 

انماد)٠لأبن اس ثيران 





حالاثف

الميمالقرآن النكيرمع ممربن حاو 

قال:البارك، بن اض عبد عن 
بنعمر فاتوا المجد أهل قراء من ناما حازم أبو جمع 
عليهاحمل مما ه نفعن يخفف أن في حازم أبو فكلمه المكدر، 

فقال:قال: العبادة، من 

لوأصدرته القرآن قرأت، فإذا فيهولي، الليل لأمشل إني 
٢•ل حاجتي بلغن، وما لينقضى الليل ؤإن أحرى، أوردته 

(.٢ ٠ ٠ / ١ ) التابعي( )محتمم صعد لابن الكرى العلمان 
حاولتكلما أنني والمعنى؛ أنهيت؛راءته، وأصدرته: قراءته، أعدت أوردته: 

اعلم.واث به، يشعر ما حن من أستطيع فلا حديد من بدأت القراءة، إنهاء 



غءاشزأزاضحاواس 

اثميماثقرآن م السيب ،،مدبن حاو 

قال:العباس بن عاصم عن 
راحلتهعلى بالليل القرآن يقرأ المسيب بن صعيد سمعت 

فيكثرراآ.

١X • سد)ه/١ لأبن الكرى الطقات :١( 



غءامزازضحاواثف 

اميماتقرآن مع اشه مس بن سفيان حاو 

^١٥الصنعاق الرنإق عبي• عن 

وجزءاالقرآن من جزءا ليلة لكل ه نفعلى جعل الثوري لكن 
تنال مزالحديثإ، 

منجزأه نقرأ الفراش على يجلى نم القرآن من جزأه فيقرأ 
ينامنم الحديث 

نال:عمر أم عباد بن شهاب وعن 

٠مهدي بن الرحمن همد وتال 

فربمافسرها إلا ياو4 يمر يكاد فلا المصحف يأحد صفيان لكن 
هذه؟في عندك شيء أي ٠ فثفول بالآية مر 

٠بييء فيها عندي ما فأقول 
شيء؟فيها عندك يكون لا هذه مثل تصح فيقول* 

أ)\(\سمحوص)\/أ\
ا)آ(اومحواسل)ا/أا



خاواثف

اميمحاJإم٠اهيJبجد^حاثجنيى

اكئل;أبوالعرب قال 
وكانالدعوة، مستجاب إنه يقال؛ وكان المحبين، من كان 

غرقا.موته 

قال:محمد بن سعيد عثمان أي عن 
يحضرؤلفولته في إسماعيل كان قال؛ به أثق من حدتني 

فىبالماء القرآن من فيه ما غل لوحه في ما حففل فإذا المكتب، 
ختمهحتى دأبه هدا فكان شربه، نم إناء، 

والأنهار،البحار في حتفه لقي من ذكر في كتاب ولنا ملت،؛ 
ثشت;،.إن فانفلره 

(.)ص١٧العرب لأبي إهمبم؛ة طقات )١( 



مءامزآزضاتق حاو  ١١١٢

ء،عامآناميمهانيتياسلتيهيام حاو 

جمان:ابن أبوحاتم قال 
والعبادة،الخوف في أبيه عر يقدم كان الخائفين من كان 

أبيه.نبل مات 

ميتافاصح محرابه في القرآن يتلو بات أنه موته ب وكان 
حرابه؛؛مر 

.UM/Aحان)لابن الممات :١( 



١١٣غءاشزآذي حاواثف 

الميمالقرآن مع الضبي امحدلث بن الوهاب س حاو 

حيان:ابن أبوالشخ قال 
افعباد من الشونيزي عاص مجد في ويؤذن يتفقه، كان 

نال:النونيزي، أحمد بن عامر حكى المالحين، 

لالمسجد،لزوما نواما صواما كان جارنا، الوهاب عبد كان 
وكانأوله، في عاد ختمه كلما القرآن، قراءة إلا عمل له يكن ولم 
اشرحمه مات أن إلى دأبه هذا 

٤(.١ )آ/٥ باصبهان المحدثين طبقات ر١( 



ضمءاشزآن اتق حال 

الطامديإسبماعيل بن العباس حال 

المة:قؤام قال 

والزهد.الكير الفضل إلى يرجع كان 

يود:بن محمد قال 

متامحقافوجدته أياما اعتل وقد الطامدي، عبامحا سمعت 
فىختماز من نقمي صعق، العالة هذه أعقثتتى ت فقال قالته 
ختْةلازثلاثين الثهر 

المالءين)ا/ههاا(.اف تا(مرال



حاواس

4عاتقرأىاصمحالداودوقسإواتطاش 

قال؛عمرالخض، بن حقمل عن 
ذكرفيها اية مر أته علته سب وكان أياما الطائي داود اشتكى 

ماتقد فوحدو0 مريضا فاصح ليلته، في مرارا فكررها ازر، 
إخوانهمن ناس ودخل الدار باب ففتحوا لبنة، على ورأسه 

داود،يا قال: رأسه إلى نفلر فلما السماك، ابن ومعهم وحيرانه، 
كثير،خلق حنازته في خرج قبره إلى حملوه فلما ، القراء فقصت، 

الخدور.ذوات خرج حى 

تجن،أن قيل نمسك، سجشّت، داود، يا السماك؛ ابن فمال 
كنتاما ثوان ترى فاليوم نحاس،، أن قبل نفسك وحاسبت 

وتعمل.تنصب كنتا وله ترجو، 

تكللا اللهم القبر: شفير على وهو عياش بن بكر أبو فقال 
^١،.أبو قال ما الماص فأعجِا عمله، إلى داود 

(.٣٤الأولياء)U/• حلة زا( 



خازاثف ١١٦

قالت:٠لائة— أمه الخعي-وكات علقمة بن معيل أم عن 
قالت:قصير، حدار الطائي داود وين يننا كانت 

يهدأ.لا الليل عامة حه أممع فكنت 
همك»اللهم الليل: حوف في يقول سمعتته وريما قاك: 

النظرإلى ء-سوفي السهاد، وين يني وحالف الهموم، علي عطل 
أيهاسجنك في فأنا اللذات، وين يني وحال مني، أشوق إليك 

مهلااوب«.الكؤيم 

أنمارى القرآن، من بالشيء الحر مي رنم وربما قاك؛ 
ترنمه.في جمع الدنيا تحتم جمح 

فيهايصح لا وكأنه وحد0، الدار في يمحلوف وكان وقالت: 

تاريخني الخطيب ومنه ١(،  ٤٧)يرثم والحزن الهم في الدنيا أبي ابن أحرحه 
ترجمات.عار لها أنف لم عالممة أم غير ثقات، ورحاله (، ٣١ ١/٩)بغداد 



١١٧غءاشزآزامبمر خاوالنلف 

اميمحاو 

عنمط؛ربنالرمححقلت
عمريمن »ذهب ت نال الأيل جاء إذا يونس بن مفضل كان 

كامل«،يوم 

عمرى«.من كاملة ليالة >>ذمت نال: أصبح فإذا 
عليمن لي أن أعلم كن قد ونال؛ بكى احتقر فلما 

ءالزْ،ثدييا غمه، شديدا غممه، شديدا كريه، شديدا يوما 

بينعدلا وجعله حلقه، على الموت قضى الذي إلا إله فلا 
لإؤثصن-ثوألموثرآ"لإؤ،ذبلؤكإ القرآن؛يقرأه جعل نم عباده، 

نفس،ثم ٢[، لالماااك: ضلاومأنغزألغموره 

برقم)•■١(.والأيام اليالي أبي ابن ب )١( 



غءاشزآزاضحاواس  ١١٨

اميمامآن مع ايبمق أهل من رجل حال 

ابنأفياسقال 
قال:بخطه ٢ الأدمي؛ جعفر أبي كتاب في فرأت 
إنفقال: ثاب له ابن معه رجل فإذا بعض... في باليمن كنت 

منه.عليه أحاف شيئا يضغ وقد ، الاياء حير من وهو أبي هد.ا 
بمنع؟شيء وأي فلت: 
فيوهو أبي آتي ثم فأحلبها، اء م'اتيص بقر لي تال: 
قاتماأزال ولا فضله، يشربون عيالي يكون أن فأحب الصلاة، 

يشللا أن فعي صلاته، على مقبل وهو يدي في والإناء عليه 
الفجر•طلع حتى علي وشل 

تقول؟ما للشيخ: قالت 

تلي وقال ابنه، على وأثنى صدق قال: 

التهذيبتمّثب تنظر • ءابل" ثقة العقلاني: حجر ابن قال يزيد، بن محمد م >١( 



ضءامزآزاضحازانف 

القرآننامتضت الصلاة، في يحك، إذا بعذري أحبرك 
أصبح.حتى أذكره ما حتى وشغلي مذاهب بي ذهب 

سلامة:قال 

بهمايدح »هذان فقال: مرزوق بن اف لمد أمرهما فذ.كرت 
المن«•أهل عن 

عنبهما يدفع »هذان فقال: عتبة لأبن أمرهما وذكرت قال: 
الالوا«لاا.أهو 

صحح.وإس1دْ ١(  ٥٣)برقم الويع لي الدنيا أبي ابن حرجه أا 



\لقن\لإ\م_ب'ضاتلف خال  ١٢٠

وسمبن _M، احهدبن حاو 
اتميماثقرآن أباصرمع يممى: سسإه« من 

يشكؤإل:ابن أبوالقاسم قال 
نحويا،لغويا شاعرا متفننا، فقيها العلم في المشاهير من كان 

والنارالجنة بذكر القاريء مر فإذا الحديث كب عليه تقرأ وكانت 
بكى•

إلىهرب انهزموا فلما مكادة إلى تمام بن محمد ْع وغرا 
فقالفصلبوه به وظفروا واضح ولاية فى طليطالة أهل فاتبعه قرطبة 

مسطورأ".الكتاب فى ذلك "كان حتنئد: 

المل:رامي ويقول الخسة في وهو يس سورة  ١٨وجعل 
حجتدماغه ووافق الخشبة، من مضل حتى وجهي عن نكب 

،.فمات١١

٣(.٠ رص الأندلس أئمة قي الصلة ( ١ ت 



غءامزآزاضرحاواس 

حاوسدتيسونييودنياسج

الميمالقرآن مع الطوس النضر أبى 

ا"إمزيثابن قال 
ؤيتصدقالليل، ؤيقوم النهار، صوم عابدا، أديا فقيها كان 
المكر،عن ؤيهى ويأمر قوته، من بالغاصل 

الكثير،الحديث، مع ن البلدان إلى الحدث ؤللب قي ورحل 
فجعل؛، أجراء ثلاثة الليل جرأ ند وكان 

للتمنيف،جرءا ~ ١ 

القرأن،لقراءة وحزءا ٢— 

للوم.وحزءا ٣- 

.٢١٧٣٤٤ّة)توفى 

•اوتظم)أ>/• 



محازالنيف ١٢٢

حاواح«دلأسللأسواستيهد
اتميماتقرأن ٣ اتقطان سهل أبي 

قال:الأزهري عن 
أحنرجلا رأت ما القطان؛ بشر بن اف عبد أبو لي ررقال 

زياد•بن سهل أبي من القرآن آي من أراد لما انتزاعا 
ذلك؟في السبب وما بشر؛ لابن فقلت 

القرأن،وتلاوة الليل صلاة يديم وكان جارنا، كان نال،؛ 
غيرمن شاء ما منه ينتنع عينيه، نما القرآن صار لرمحه ولكثرة 

—(٠٣٥)* السنة هده شعبان في توفي تع—،■ 

:\(المتذلم)أا/مما:



١٢٣فءاشزآزاغربمر حافايننف 

الظبد،اا،ياثرئي بم أبى سهل بن أحهد بن سد حال 
المجيمتقرآن ا٣ 

مصر،صاح_، تميم أبو افه، عبتد ين إسماعيل بن معد 
لحل، بالمغرب مهم ظهر من أول هو الله لدين العز ويلقب 

يكرأبا يوما أحفر ؛هل-اشا، وكان وستين، ايتتين منة مصر 
له:فقال دمثق، أرض من الأكواخ ينزل وكان الزاهد، النابلي 

وحبأمهم عثرة المسلم الرجل مع كان إذا قلت،؛ أنلئ، بلغنا 
تسعة.ولنا واحدا، سهما الروم في يرمي أن 

هكدا.قلت، ما فقال: 

قلت،؟كيف، فقال: قوله، عن رجع أنه فظن 
ويرمييتحة يرميكم أن وجب، عشرة معه كان إذا قلمن، قال: 

الصالحين،وقلتم الملة، غيرتم فإنكم أيضا، فنكم العاثر 
الألهتة•نور وادعتتم 



غءامزآزاضنرالتالف خال 

بالسياطوصرب الأول، اليوم في فشهر يشهر، أن حينئد فأمر 
رحلسلخه فسلخ، الثالث اليوم في وأحرج الثاني، اليوم في 

يتآوه.ولا القرآن يقرأ وكان يهودي، 

اليهودي:قال 

مائتاحتى قوائم في يالكتن فهلعنت، رحمة له أيداحالني 
عاجلارم

قال:الأرموي الؤإحد عبد الغفارابن عبد عن 
عبيدبنو مجنه النابلي بكر أبو الهروي• ذر أبو لنا قال 
كانؤيقول ويبكي يذكره الدارهطض و-سممتا الة، على وصلبوه 

هسمئئل آلتكتف ؤر ه ويكاكي لح: يوهو يقول 

الأكفاف:بن قالأبومحي 
وثلاثمائة:وستين ئلايثح نة ّيعنى؛ وفيها 

بنأحمد بن محمد بكر أبو الزاهد المالح العبد تومح، 
قتاليرى وكان النابلي، بابن المعروف، الرملي نمر بن سهل 

دمشقإلى الرملة من هرب قد وكان واجبا أنه وبغضهم المغاربة 

)ا/؛م.اكعراءللقفطي من السدون 
٠(.٠ / ه )١ يثق تايخ ني حمم ابن أحرجه )٢( 



١٢٥اتق حاو 

تميمبن الرتز صاحب الكتامي محمود أبو بها الوالي عليه قممي 
وستينثلاث منة رمضان شهر في ه وحبوأحدْ يدمشق 

حملفلما ممر إلى وحماله حنب قفص في وجعله وثلأنمائة 
لرميتأمهم عثرة معي أن لو I قلت الذي أتت ت له قيل بمصر 
قالتهقد وقال: بدلك فامحرف الروم في وواحدا المغاربة في تسعة 
٢.اضل رحمه وصلب تبنا جلده وحشي فسلح يسلخه تميم أبو فأمر 

انصري:الشعشاع ابن قال 

أحسفي وهو المنام في قل بعدما النابلي بكرين أبا رأبت 
؟بك الله فعل ما له فنلت: هيئة 

فقال:

عربدوام كي مالحباني 
الإنتماربقرب ي وواعدن

هإلياني وأدنوقربني 
-في بعيش انعم وقال 

مشكورا.فراجعه بك، اه فعل ما بعنوان* كتاب ولنا ت نلت 

(,٥ ١ / 0 ١ ) دمشق تارخ قي عساكر ابن أخرجي ( ١ ) 
(,٥ ١ / ٥ ١ ) دمشق تاريخ في عساكر ابن أخرجه )٢( 



ضءالأيزآزضحاوالننف  ١٢٦

مهرسدبن أحبمدبن بن اثحسن بن علي حاو 
اثميمالقرآن ٢ اسهة ابن القاسم أبي 

_j؛J؛الحز بن ز ص 
فيفرأيت وثلاثمائة عين وتّّع ٌّة نعبان في ولدت 

ملأتوفد الكبيرة، النبقة شبه أعطيت كأني حدث وأنا المنام 
الجنة،من أنها روعي قي وألفى كمي، 

القرآن،حفظ بدلك ونويت عفة، منها فعفخت 
الفقه،درس ونويت أحرى وعضضت 
الفرائض،درس ونويت أحرى وعقفت 
النحو،درس ونويت أحرى وعففتإ 
العروض،درس ونويت أحرى وعضضت 

منه؛الله رزقني وقد إلا العلوم هدْ ص فما 

(.٤٢/١٦)١(اJتطم)



١٢٧غءامزآنض حاواثف 

حالسدبنأصنيضنيحا4د
اثميمنمر أبي 

الخوزي:ابن قال 
التمانش،فيها وصنف وفته، أوحد القراءات، فى إماما كان 

أنهفدكر البحر في مرة وغرق القرآن، علم طلب في الكير ومحافر 
وفت،ولحل زالت،، وقد الشص إلى فنفلر به، يلعب الموج كان 

علىالصلاة فى وشمع الفلهر، ونوى الماء، في فغاص الفلهر 
ذللثج.ببركة فخلص الaلانة ح_، 

السنةهده من الحجة ذي عشر ثاني الأحد يوم في وتوفي 
(٢١٧٤٨٤.

(.٢٩٧/١٦اJتiلم)



خاواسسمنيآناض ١٢٨

إبرسبن  iUmحاو 

اصمابيضةاساديمامآن 

الذهي:الإمام قال 

١^ابن قال 
فيباتتتن الدينوري، ومحمد بلبل، غلام بكر وأبو أنا تمت 

كانأنه وأخبرت الحر، في فمات موته، ليلة حمزة أبي مجد 
صاحبوكان الليلة، تلك، في ختم حتى القرآن من حزبه يقرأ 

وقدعمرو، أبي قراءة خاصة وحففله. القرآن علم في مقدما ليل، 
ح٠الهامحهحمائ٠

،بكرصي حمزة أبو فأتي كثروا، الناس أن علته سب وكان 
عليهوأغمي فردد0 أعجبه، بثيء كلامه قي مر تم عليه، فجلس 

الكرسي،م، قط ّص 

-ارخالإ.لأم)«آآ/'آاآ(.



١٢٩ظزاسسمامزآنض 

اثميمالقرآى مع اسي وسداتقايه عيسى أبى 

قال:هشام، بن خلف عن 

قوميديه بض وكان تال؛ عليه، لأقرأ عيي ض مليم أتيت 
أنت؟من لي؛ قال ت جلفلما مبفوني، فأظنهم 

خلف.تالتت 

آخذفلت القراءة، قي الترفع تريد أنك بلغني لي• فقال 
علياكسثا.

شيئا.علي يأخذ ولا أّسع المجلس أحضر فكنت ت قال 
يقدمههنا من فقال: وخرج، الغلس في يوما نكرت قال 

يقرأ؟

يوصفسورة فاصتمتحت قال يديه، بين فجلسست فتقدمت 
أقرأسمعت فما أنت؟ من لي؛ ممال إعرابا، القرأن أشد من وهي 
مك؟

خلمآ.أنا فقالت: 



خاسسسماشزآنض ١٣٠

اقرأ،أمنعك،، أن لي يحل ما فعلتها لي؛ فقانا 
)صورةالمؤمن يوما قرأيت، حتى عليه، أقرأ فكنت، ؛ نال، 

،رغافر:٧[ ؛امزأه ؤوثنثم،0ٌ نوله: إلى بلغت، فلما غافر(، 
حقأعغلم ما ترى أيا حلف، يا لي: هال، تم شديدا، بكاء بكى 

له،تستغفر والملائكة فراشه على نائما تراه المؤمن، 

عنصالح، أبي عن الأعمش، عن الزيات، حمزة حدثني 
فأنزلرحمة، مائة حلق افه إن قال؛ . الني عن ءريرْ، أبي 
عنده،وتعين تسعا وحبأ بها، يتراحمون عباده على رحمة منها 
والتسعينالتسعة إلى الرحمة تيلثح جمع القيامة يوم كان فإذا 

وعلمنيلما، مجعلني واحدة رحمة نمن ، عباده على وفضها 

نحمن أرجو إني وفعل، بمح، وفعل نيه وعرفي القرآن، 
الجنةت وتسعمن 

مداد





مءامزآزاضرخازاثف  ١٣٢

أحلف؟ أنت لي؛ قال نم التنلر، في فصعد قال؛ 
حلف.أنا نعم، قلت؛ قال؛ 
منك؟!أقرأ أحدا اد Jijujتخلف لم أئنا قال؛ 
سكت،.قال؛ 

اقرأ.هات< اقعد، لي؛ فقال قال؛ 
■_،؟قلن،ت قال؛ 

نعم.قال؛ 

حملةمن رحلا سنتصغر رجل على أقرأ لا واف لا • قلت قال؛ 

وحرجت،.تركته نم قال؛ 

أرُثع■فلم نال؛ إليه، يردني أن يسأله مليم إلى فوجه نال؛ 
بنيحيى عن عاصم، قراءة فكتستؤ واحتجننح، فندمت، قال؛ 

رءياثر،أ بن بكر أبمح، عن آدم، 

(.TV)؟/•بغداد تارخ 



١٣٣اتلف خال 

قال:م، بن حسين عن 

ثم، يأهليبدأ لكن هشام، بن خلف من أنبل رأيت ما 
عوانةأبي حديث من عينا يقرأ وكان الحديث، لأصحاب يأذن 

نحوهأو هدا حديثا، حمسين 

قال:الفحام بحي عن 

مامحمد أبا يا له: فقلت المنام، في هشام بن حلف رأت 
؟ربك بك فعل 

لي.غفر فقال: 

القرآن.عر اقرأ لي: ونال 
آئأواحدا حرفا إلا على غير فما القرآن، عليه فقرأت 
[؛٢٢لإ؛راهيم:ه يثمهًظم 

(.YU)\'/«بغداد )ا('ارخ 
(.٢٧ره/•بغداد )آ(-اريخ 



سبضمآناضا ١٣٤

اميمالقرآن مع الراني 

قال:الدراج، الحسين أي عن 
لخالتهفلما بغداد، من الرازي الحسين بن يوسف نميت 

تفعلأص لي؛ يقول عنه أسأل من فكل منزله، عن سألت الري 
الزنديق؟بداك 

iiJJlتلك فبت الانصراف، على عزمت حتى صدري نمقوا 
قلت؛ثم مجد، في 

حتىعنه أسأل أزل فلم زيارة، من أتل فلا البلد هدا جئت 
عليهرجل يديه وبين المحراب، في قاعد وهو مسجده إلى وقعتا 

فدنوتجواللحية، الوجه حن بهي نتح هو ؤإذا يفرأ، مصحفا 
أين؟من وقال: الملام، فرد وسلمتط، 

المخ.زيارة نمدتج بغداد، محن فقلت،؛ 

حتىعندي أفم إنسان; للثج قال البلدان بعض في أن لو فقال: 
زيارتي؟عن يم؛علث، أكان وجارية، دارا للث، أشتري 



١٣٥حالاسسمامزأناض 

اللكن ولو ذاك، من بنيء اطه امتحنني ما ميدي يا فمك؛ 
أكون؟نم، كيف أدري 

شيثا؟تقول أن تحن فقال؛ 

؛وقلت، نعم، ؛ فقلت، 

تجنيني دابا تض رأضك 
تبصما لهدمت، حزم ذا كنتؤ ولو 

حتىوثوبه لحيه ابتل حش يبكي يزل ولم المحمج، فأمحلبق 
لي؛نال نم بكائه، كثرة من رحمته 

الحسينبن يوسف، نولهم: على الري أهل تلوم بني يا 
عيميمن تقهلر لم القرأن أقرأ ذا هو الصلاة وقت، ومن زنديق، 

البيت،بهيا القيامة علي قامت، وقد قهلرة، 

)آ*ا/آآ'ة(.بغداد 



غءامزآزاضحازاس  ١٣٦

اثميماثقرآن مع اليمن اهل 4ن امرأة حال 

٠ث-؛؛  قال؛المرثي ليمان سبن محتد عن 

الطريقعلى واقف بغلام أنا إذا المن طريق في أستر أنا بينما 
تلكصوء من وجهه يضيء جوهرة ثرطة كل وفي قرطان أذله قي 

تيقول قمعته شعر من بأبيات ربه يمجد وهو الجوهرة 

افخاريبه الماء في مليك 

حفاءه بليس القدر ز عزي

تفقال عليه فسلمت إليه فدنوت 

لييجب الذي حقي من تودي حتى سلامك عليك براد أنا ما 
عليك.

؟حقك وما قالت: 

ولاأتغدى لا الخليل إبراهيم مذهب على غلام أنا دالت 
الضيف.طلب في والملين الميل أسير حتى يوم كل أتعشى 

منقربنا حتى معه وسرت بي فرحب ثال؛ ذلك، إلى فأجبته 



١٣٧غءامزآزض حاواثف 

صاح;الخيمة من قربنا فلما شعر خيمة 
أختاميا 

تالخيمة من جارية فأجابته 
لبيكاْ.يا 

هذا.صيفا إلى نومي دالَ: 
سبالذي المولى بشكر أبدأ حتى اصبر الجارية؛ فقالت مال؛ 

الضيف.هذا لنا 

فه.شكر ركعتين وصلت فقامت ثال: 
وأطالشفرة الغلام فأخذ ني فأجلالخيمة خلتي فأد ث قال 

أحنجارية إلى نفلرت الخيمة فى جاك فلما ليذبحها، له عناقا 
فقالتلحفلاتي لبعض ففطنت الثفلر؛ ارقها أمفكنت وجها الناس 

تعنى؛~ يثرب صاحب عن إلينا نقل قد أنه علمت أما مه لى؛ 
أنبهذا أردت ما إني أما التفلر، اإعيإين زنا أن ~ . الئمإ 

هذ.ا.لمثل تعود لكيلا أريبك أن أردت ولكني أوبخك، 
وباتتالخيمة، خارج والغلام أنا بت النوم وقت كان فلما 

كلهالليل القرآن دوى أسمع فكنت محاوت الخيمة، في الجارية 
صوتث للغلام قلت أصبحت أن فلما وأرقه، يكون صوت أحن 

منكانذلالث،ّ



مءامزآزاض>اواثض  ١٣٨

الصباح.إلى كاله الليل تحيى أختي تلك فماوت ثاو: 
أنتأختك من العمل بهيا أحق أنت غلام يا فقلت; ت مال 

امرأة.وهي رجل 
قاو:نم فتم ثاو: 

ومخذ«ولموفق أنه علمت أما فتى يا ؤيحك 

٢٢٦العقلاء)ص'روضة ش حبان ابن احرحه 



١٣٩ض غءامزآن اس حاو 

اميمسدتياسوصامأبي 

قٌ■'الحريري محمد أي عن 
يومولكن وفاته، وقت في الجيد رأس على واقفا تحت 
ينفك.ارفق القاصم أبا يا له: فقالت القرآن، يقرأ وهو الجمعة، 

الوقتهذا في مني إليه أحوج أحدا رأيت محمد، أبا يا فقال،؛ 
صحشي؟را،.تهلوى وهوذا 

الصفوةصفة ني الجوزي وابن (، ٤٩)•برتم اعتر الزعد في التهقي احرجه 



مءامزآناضخاواثم، 

النوالاا|ماطنيعلى حال 
الكريموحفاظهنيممسممرتن 

قال:أبيه عن التنوّي عل بن الحسن عن 
وناباعظيما مالأ فرأيت وأربعض الين مرمم في حججت 

هذا؟ما فقلت: الحرام المجد في تفرق كثيرة 

له:يقال والمال، العمة عظيم صالح رجل بخراسان فقالوا: 
أنوأمره له ثقة مع هنا ها إلى وثيابا مالأ أول عام أنفذ الزراد علي 
ثوبا.وكذا كذا إليه دفع لكرآن حافظا منها وجده فمن فريشا يعتر 

أحداال؛ة فريش في يجد فلم أول عام الرجل فحضر نال؛ 
نهله.فأءعلا٠ هاشم بني من واحدأ رجلا إلا القرآن يحففل 

كانفلما صاحبه إلى المال باقي ورد بالحديث الماس وتحدث 
جميعمن عغليما حلقا فوجل. والشاب بالمال عاد السنة ط0 في 

وأحذوابحضرته تلاوته إلى وتسابقوا القرآن حففلوا قد فريش بطون 
،٠يaلالبوjهر وهم يأحذ لم من منهم ويقي فنيت، فقل والدراهم الشاب 

ادمني)صاا'(•لأبن الأذى، 



غءامزآزاضاتق حال 

اتميمحاوسم4ةأبجسامصصاممح 

قال:الضي خالد بن محمد عن 
القرآن؟حيثمة يقرأ كيف ندرى نكن لم 

؟مكيك ما فقال: تيكى، فجلت امرأته فجاءته مرض حتى 
منه.بد لا الموت 

حرام.علي بعدك الرحال فقالت: 

واحدارحلا أحاف كنت إنما منك، أردت هدا كل ما فقال: 
أنفكرهت الشراب يتناول قاس رحل وهو محمد أحي وهو 

رثلايثار كل في فيه يتلى القرآن إذ يعد الشراب بيتي في يشرب 

Iالممات عند الخان في الجوزي ابن أحرجه 



حاواسسمامزانض ١٤٢

اثميمحالآدمونأبىإإاسمعاممح 

قال:رالقدسي أي عن 
نممجي، وص القرآن حم الوفاة إياس ين آدم حضرتا لما 

قال:

لهذاكنت الهمٍع، هدا في بي رفقت؛ إلا لك بحبي 
قال:نم أرجوك، كنت، اليوم، 

ثمكىلا،.اف،إلا إله لا 

،١ )صهْ الممات عند الثبات في الجرزي ابن أحرجه 



١٤٣غءامزاذض >اوارندف 

اميمحال4سنياصرصامأن 

ابزايوزي؛قال 
فقال:ذلك؟ عن فثل البكاء كير المكدر بن محمد كان 

^ندامئ<وتاتمبجمإيلهأبكتني: اكرآن س آية 
االزم:؟؛أ•

أعدند ما تدرى وما البكاء من العتون تذهب لا كيف 
لها؟رن



ضغءامزآن انف حال 

اميمحلسهرتيممام^امآن 

عنمحمدبنعسعرقال:

وردهمن مخ فإذا القرآن، ضم، يقرأ حتى سام لا أبي كان 
صلقد الذي لكلرجل يثب نم حقيقة، هجعة همع نم رداء0 لما 
يستقبلنم والطهور، السواك هو فإنما يطالبه، فهو شيء منه 

حداذلاثج إحماء على يجهد وكان الفجر، إلى كذلاكا المحراب، 

(.Ua/Tالصنوة)صفة 



مطالب:ثلاثة عل ويشتمل اكاف: البحث 

تلاوةالكريم القرأن مع السلف حال الأول: الطلب 
ؤحتما•

القرآنأهل وحال المنامة، الززى اكاق: المطلب 
فيها.

القرآن.حتم حول وفتاوى ائل مالثالث: الطلب 





ز٤٧خاواينالف 

الطد،الآول

ماساسامأذاسمصتيمحأ
ضكانسمم1ياا4مة

ممق.س اف س اضوض بكر أبو ]١[ 

مكثأنه بكر، أبي عن وجه غير من روي الذمي: الإمام نال 
يومكل ش القرآن يختم نحوها أو سنة أربعين 

فيالقرآن يختم وكان يسمع، وكان صالح، رجل متعبد، ثقة، 
فماتتثلث؛ وحن ثلثا، وعلي ثلثا، أمهم ليلة؛ كل بيتهم 
ليلة.كل يختم حن فكان علي، مالت، ئم يختماه، فكانا أمهما 

قامت،اشتراها الذي محل صارُتج فلما جارية، حن وبلع قال: 
قالوا:الصلاة، الصلاة الدارأ أيتها ا فقالتج: الليل، جوف، في 

نعم،نالوا: المكتوبة؟! إلا تصلون وليس نالت،: الفجر؟ طلع 

)ه(.ائتمار القراء )؛(معرفت 



١٥^^١^, ١٤٨^

منبعتتي فقالت: حس، إلى فرجعت المكتوبة، إلا نصلي لمس 
فردهال١/فريني، بالليل يملون ليس سوء: قوم 
:الرازي الخراذ أبوهارون خالد بن محمد ]٣[ 

وهوزرعة، وأبي أبي، مع عنه كتبت حاتم: أبي ابن قالا 
وليلةيوم في القرآن يختم كان صدوق، 

بالأندلس،مكان إلى منسوب •' القرطي الممحى سعيد بن حلم، ا ل؛ 
:عجج،منية ت له يقال، 

للقرآن.اكلأوة كثير فاصلا كان الخمري: يونس ابن قال 
ليلةكل في القرآن يختم كان أنه يحكى 

:_ YUo)القرشي نيل بن خلف ]٠[ 
بالقرآن.التهجاو.ين من كان: القرصي: ابن الوليد أبو قال، 

ليلأل؛،.كل في القرآن يختم كان 

)ا(الثق1تسجاي)ا/ت،اا(.
صحح.ؤإصتادْ )ب/ه؛'آ( والتعديل الجرح )٢( 
ألأدلصعلماء وتاريخ صحيح، ؤإصناده ( )T/٥٧المصري يونس ابن تاريخ )٣، 

للضيالأندلس اعل تاؤخ ني الملتص وبب (، ١٦الفرض)ا/•لأبن 
.(TAT'_)

١(.٦ ١ / )١ القرصي لابن الأندلس عياء تاريخ ( ٤ )



١٤٩غءامزآزاض ح١لاثف 

:القطان أبومعيد فروخ بن معيد بن يحص ]٦[ 
قال:الفلأس علي بن عمرو عن 

وليلةيوم كل في القرآن يخم القطان سعيد بن يحص كان 
العصربعال يخرج نم ؤإحوانه، العلم أهل من ان إنلألفا ويدعو 

الاساا،.ليحيث، 

إنمعيد: بن يحص ابن وقال نال: المديى، ابن علي وعن 
علي:نال يوم، كل في القرآن يخنم أباْ 

والعناءالمغرب بين فختمه المنان قي معه وأنا فتفقدته 

سنةعشرين مهيل بن يحص أقام نال؛ معين بن يحص وعن 
أربعينالممجد في الزوال يمه ولم ليلة، كل في القرآن يختم 
جماعة؛اطل'اأ،.يطاو_ا رزئ وما منة، 
ؤت،ثايبن التعمان حنيفة أبو ]٧[ 

قال:يومفا أبي عن 
كانفإذا حتمة، وليلة يوم كل القرآن يختم حنيفة أبو كان 

(.٦١)ي/اوالممات )ا/ه0آ(، ماز لاين الأممار _ را(.ثامر 
٢(.٠ ٣ / ١ )٦ بغداد تارخ في الخطيب أخرجه ( ٢ ) 

واللغاتالأسماء وتهذيب (، ٢٠٣/ ١٦)بغداد تاؤخ في الخعليب أخرجه )٣( 
XTT،</r)\تهذيب في والزي ('، ١٥٤/٢لدووي)



غءامزآزاضحالاثف 

ومتتناثنتتن الفطر ويوم الفْلر ليلة مع فيه حتم رمضان نهر 
ختمه

;الكوفي الأمدى مالم بن عياش ابن أبوبكر ]٨[ 
حنأبي عند بكت قال: عياش، بن بكر أبي بن إبراهم عن 
أربعينلأبيك يضع اغ أترى يكنك؟ ما لي؛ فقال الوفاة، حضرته 

^٢،.م القرآن مها بممحم سة 
زللما قال؛ عياش، بن بكر أبي بن إبراهيم عن لفغل وفي 

اسمالث،؟ما أبة يا قلت: الموت بأبي 

محميانمن أكثر أباك ؤإن اسم، له يكن لم أباك إن بني يا محال: 
ثلاثينمن القرآن يخنم وأنه نْل، فاحشة يأيت، لم وأنه محسين، بأرع 

•مرْأ يوم كل سنة 
عتاش،بن بكر أبا سمعت فال: الرفاعي، هشام أبي وعن 

النزولمن يمنعني وما إلها، الصعود عن عجزت محي غرفة لي يقول: 
نةمحشن مذ وليلة يوم كل القرآن فيها أختم أني إلا مها 

النبلاءأعلام صير في والذمحثي ٥(، )صء للصيمري وأصحابه حنيفة أبي أخبار ( ١ ) 

■٣( ٠ ١ / ٢ ) بغداد تارخ في الخطيب أخرجه ( ٢ ر 
(.١٣٥/٣٣زيفي'ضاصال)J١أخرجه )٣( 

(.٥٤٢/١٦)بغداد تارح ش الخطيب أخرجه ( ٤ ) 



١٥١انف 

بكر،أبي حدقة سالت، قال: أبيه، عن يام ين نصر وعن 
كفهعلى فوصعتها كفي، على ضعها لي: فقال عياثى، ابن يعني: 

ستة؟ثمانين القرآن نرأيته وقد علي أنكي فقال؛ بكيت، نم 
وأناإلا مرض ني للة علي أتت ما بمي أي بها، أ-تحرك وأحرى 

القرآل١،.فيهاأقرأ 

إلىجنبه يضع لم فاصلا حبرا كان قال: هارون ين يزيد وعن 
قالوا:منة، أربعين الأرض 

وصامكاملة، حتثمة يوم كل في القرآن يختم ستة ستين ومكث، 
رمضاناثمانين 

تالبخاري إسماعيل بن محمد ]٩[ 

البخاريإسماعيل بن محمد كان قال: سعيد، ين مسبح عن 
بهمفيملى أصحايه إليه يجتمع رمقان ثهر من ليلة أول كان إذا 

القرآن.يخم أن إلى وكدللث، آية عشرين ركعة كل في ويقرأ 
القرآنمن الثلث، إلى الصف، بين ما الحر في يقرأ وكان 

يومكل يالهار يختم وكان ليال، ثلاُث، كل في حر العند فيختم 

(o-r/Aالملأ،)ايلأم سر (، ٥٤٢/١٦بغداد)تاريخ في الخلي، احرجه )١( 
ا/*اأآ(.ممر>• لابن رالمهاة الداة )٢( 



اضالمزآن مغ اثف حاف  ١٥٢

حتمكل عند ت ؤيفول ليلة، كل الإفطار عند ختمه وتكون ختمة، 
مستجايةدعوة 

:الثافعي إدييس بن محمد [ ١٠]

ليلةكل في يخم الشافعي كان قال؛ سليمان، بن الربح عن 
كلوفي ختمة منها ليلة كل في ختم رمضان شهر كان فإذا محتمة، 

ختمةمتين رمضان شهر في يختم فكان ختمة، يوم 

•بالكتاني المعروف بكر أبو ابراهيم بن محمد [ ١١]
سنةوحج ليلة، كل في القرآن يختم كان عياض؛ القاصي قال 

ربالحوراء١ رجوعه ني ومات وعشرين، سح 
بالبرقشانيمحمد [ ١٢]

سنةتوفي ليلة• كل في القرآن يختم كان عياض؛ القاصي قال 
(٢٤٧٣٣٣.

يعلىأبي لأبن الحنابلة رطقات (، fYY/Y)بغداد تاؤيخ في الخمليب أحرجه )١( 
(YV٦/١ ،) الكمالتهذيب في والمزي

 )Y( بغداد تاريخ في الخطيي، أحرجه ،)يعلىآبي لابن الحنابلة رهليقات )؟/؟ه"؟

(.١٣٢ ءٍاض)؛،/ للقاض الدارك تريب )٣( 
xrrv/oض)لالقاٍي تريب )٤( 



١٠٣حازاسسماماناضر 

Iمحمد أبو البرش إسحاق بن اف عبد [ ١٣]

حتمة•يوم كل ني القرآن يختم كان عياض: القاصي نال 
آم( ١٧)ستة وتوفي منامه، في بالجنة ؤيعتبر ؤينظر، 

اكرطص؛بكر ابد يزيد ثن ذرب بن محمد بن يش بن محمد [ ١٤]
وحدالعمل، إلى فر قد حاله آحر كان عياض: القاصي تال 

كلالقرآن يختم كان إنه قيل؛ حتى الامتغفار، وأكثر القيام، في 
٢٢^.

الجاثريبمقوب أبو بمقوب بن أحمد بن بكر أبي ابن يوث [ ١٥]
نف:منأمل القرئاسي 

السيرة،محييي عقرتا، فقيها، كان ت معاني المعد أبو قال 
كثيرمتيقظا، القرآن، بعلوم عارفا العبادة، كثير عقيقا، صاتتا، 

ابنوهو وأصر ليلة، كل القرآن يختم كان أنه محمعت التلاوة. 
^٣٢.ثلاثين 

ءٍاض)ا-/م(.لكامي \دو\وح تريب )١( 
)المرنةالأندلس شاة تاريخ )لأ/هاا(، عياض أالقاصي المدارك تريب )٢( 

اّلقي)_UU(.الخن لأبي والقيا( القضاء يمض ممن اسا 
لاومعاتي)ب/بام(.الع؛ر، ب الممرني )٣( 



غءامزآن١^خافاثف  ١٥٤

الصريمحرز، أبا ويكنى؛ محرز بن حيان بن حلف [ ١٦]
بالأحمر؛المعروف 

إلىوينسيه الشعر يمغ حلف كان الحموي: ياقوت قال 
يومكل في القرآن يختم وكان نسك، نم يعرف، فلا العرب 
فييتكلم أن على حهليرا عفليما مالأ الملوك بحض له وبذل وليلة، 

الما فيه لي مضى قد وقال: ذلك، فابى فيه شاكوا شعر ست 
عليه.أزيد أن أحتتاج 

لمايقصدونه وكانوا أشعارهم عليه الكوفة أهل قرأ قد وكان 
يعرفهمالكوفة أهل إلى حرج لئا نفلما الراوية، حماد مات 

الاسا،•أشعار أيحلهافي التي الأشعار 

تالإسمراييتي الفتمح أبو محمد بن الجنيل بن المؤيد [ ١٧]

يختماش، لكتاب حافظ فاصل الصرفيني: الدين تقي نال 
الليللمحلاة ويتهجد والليلة، اليوم في القرآن 

تالمالما ين عطاء ت [ ١٨]

الله،عباد حيار من المائب بن عمناء كان أحمد: الإمام قال 

\(.Ton/Y)•)ا(سمالأدباء 
،٤ )ص٨٩ ابور نتلتادخ الماق من الصخب )٢( 



١٥٥فغامزأناهمم حالارن1لف 

،.^١١كل لكن 

•التايوري مولاهم الهاشمي أبوالماس مر بن ثادل بن محمد ١[ ]٩ 
أبوتوفي ت يقول الوراق أحمد ين طاهر سمعت الحاكم؛ قال 
قبلمره وذهب يوم، كل القرآن يختم وكان شادل، بن الماس 

الأولربع ص عشر الثاني الأحد يوم قي توفي سنة، بعشرين موته 
؛.٢٧٣١ّة)ا

المرميمقل ابن الوليد أبو أحمد بن اف عبد بن محمد ٢[ ]٠ 
القرطي:

حالقاأحن ولا ورعا أتم لقيت ما الحذ.اء: بن عمر أبو قال 
يومكل في قدميه على القرآن يختم لكن منه، علما أكمل ولا 

صيد،أو حوت أو طير س إلا الغتة أول س اللحم وترك وليلة، 
،.ماله؛ تومعل على مخيا ولكن 

:الرحمن عبد بن إبرامم بن سعد ٢[ ]١ 
ابنرأى ند إبراهيم؛ بن سعد عن وسئل ممن بن بممى قال 

عمر.

نيوالذهي صحح، وإسادْ )•آ/*ه( الكمال ب تهن. ني المزى أحرجه ، ر١ 
الملأء)\/آاا\(لأسرأملام 

الملأء)؛ا/"آآ-'آ(.سرأيلام )٢( 
(.٥٨٦/١٧الملأء)أيلام سر )٣( 



ضغالمزآن١^حالاثف 

أوليلة كل ني ايأن يخم ولكن الدهر، يصوم ولكن قال؛ 
شعبةقال: محه؟ هذا حكى من ليحص: قلت ليلتن كل في قال: 

عنهر١/يحكيه 

أحمدأبو الهردي الأزلي محمد بن معحمد بن منصور [ ٢٢]
هراة:قاصي 

توفيوليلة، يوم كل في القرآن يختم كان زكي: الابن قال 
ّة)،؛؛ه(ص

يومكل في القرآن يختم ولكن الثمانين، ناهز الذهبي: قال 
اللهرحمه مات حتى وليلة 

مدبن اف عبد بن محمد بن صلي بن أحمد بن محمد ]٣٢[ 
:الحمامي بن الجورتائي الأصبهاني الملك 

صدوقا.الهلريقة حن متدينا، كان الحنبلي: رجب ابن قال 

لأميجدي لكن يقول• بأصبهان الخليلي اطه عبد أبا وسمعت 
منالثمانين عقد قبل المعروف؛المصلح الحنبلي أحمل بن محمد 
يومتن•محا القرآن يخم ءمرْ 

وتاريخ'ا(، )ا/أ>اكابعن( رتم اعري الطبقات ،ي سعد اين أحرجه )١( 
صحيح.وإناد0 ٥( • )Y/ معين بن يحص 

XTi\/o)!لكرى )٢(
(.٤٩٦/٢٩)٣(تاريخالإّلأم)



١٥٧ضغاشزآن١^ خالاثف 

قراءتهولكنت القرآن، يوم كل يختم لكن الثمانين جاوز فلما 
آ.وتفكرأ تذكر قراءة بالليل 

الحدادابن يكر أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد ٢[ ]٤ 
Iالمصري الكاتي 

والصيامالصلاة كثير عالما فقيها . • > ت ثهة قاصي ابن قال 
قائماوليلة يوم كل ش القرآن محيخم يوما، وبملر يوما يصوم 

،.وحد0أ نج ولكن مصليا، 
يحنمتعبدا، تقيا لكن أصحابه: من ولكن زولاق ابن وقال 

والكنى،والرحال، الحديث،، وعلم القرآن علم كثيرة؛ علوما 
ؤيختمالاس، وأيام والئعر، واللغة، والنحو، العلماء، واحتالفخ 

مصر.محاسن من لكن يوما، ؤضلر يوما ؤيصوم يوم، كل ش القرآن 
يصوموالصيام، الصلاة كثير عالما فقيها لكن السبحي؛ وقال 

ممليارم.قائما وليلة يوم كل في القرآن ؤيختم يوما، ؤيفهلر يوما، 
المابوريالحتؤيي أبوبشر العابد حسنؤيه بن مأءمد بن أحمد ]٥٢[ 

)ءت،'بمس:

منه،حداثة ونت، من يوم كل القرآن يخم كان الحاكم؛ نال 

٤(.•  T/0)الخابالة طقات ذيل )١( 
 _)T(.)الشانمةر\/امآا

اكلأ،)ه\/ا■؛؛(.أيلام ص )٣( 



غءامزآناضحاوالننف  ١٥٨

يحدث،فلم مرة عتر مألته العبادة، محي الاجتهاد كثير وكان 
يقول:اكقفي علي أبا الصالح العبد صمعت، يقول،؛ وسمعته 
الفقر؛وحنة من أنس الفقراء مجالسة 

:أبوثان الجوخ بن وكع [ ٢٦]
والحضر،الفر في وكيحا صحبت القاصي: أكثم بن يحنى قال 

للة.كل القرآن ؤيختم الدهر، يصوم فكان 

أحرفي يقوم نم القرآن ثلث ليلة كل قمح، جزأه يقرأ وكع ولكن 
طلعحتى الاستغفار في فيأحذ يجلس نم المفصل، فيقرأ الليل 

رنمزأمفمم، الفجر 

تببابوفر المعروف، القلي، الميهنى محمد بن أحمد [ ٢٧]

ينحمبرحى إليه المنسوبة الخانقاه في أقام المعاني: فال 
محيرالكلام، فليل وكان محمة، يوم كل القرآن يخم كان ّة، 

،.اكلأة١٣

الأئٍر)لأبن الأنساب تهذيب \(، ي)؛/Unللساناب الأنس)١( 
/\XT-\U

وسر(، )_A'TYسغدي ;العور رالنعور )ا"/احا(، للساني الأنساب )٢( 
الملأء)ا،/ااأا(.أعلام 

)•للسس1نى الأنساب )٣( 



١٥٩مءامزآزاض خازاثف 

;العاص بن صرد بن اف* همد [ ٢٨!

قال:عمرو، بن اض عبد عن صفوان، بن حكيم بن يحص عن 
.٢١١٠٧نى كله فقرأته القرآن، حمت 

•الناني أسلم بن ثابت، [ ٢٩]
يومكل في القرآن يقرأ الناني ثابتخ كان قال؛ شعبة، عن 

اللهرل٢،.ويصوم وليلة، 
المتيحابي بن طاهر أبو محمل بن علي بن محمد بن يحص [ ]٠٣

الهذاتي:الءلاش،

يختموكان متحريا، حيرا حلدا، كان معاني؛ الابن قال 
،.البي.١٣سجد في قائما في كله القرآن 

•الأديم، الكرحي الماس أبو حماد، بن علي بن محمد [ ]١٣
القرآنيختم كان ورعا، زاهدا عالما كان الجوزي؛ ابن نال 

نةالهدْ من الحجة ذي في وتوفي الصوم، ليديم يوم، كل 

ممات.رجال : الأر;ؤوطاثب نال ( Ar/Tالنلأ،)اعلأم سر )١( 
(.iYTi_،)؛،/)آآ(سراءلأم 

للذمي)Ar/_.(.الإّلأم توخ )٣( 
)؛(انمظم)إا/1ا<(.



ضحالاس 

الحاج؛أمر منصور أبو كتتكض، بن خنلغ [ ]٢٣
البرية،عربإ ْع وتعان وله ثجاعا، كان الجوزي: ابن تال 

فيالصلوات على محافظا السيرة حسن وكان يخافونه، وكانوا 
ولهوالقراء، العلماء به ؤيختص يوم، كل القرآن يختم جماعة، 

والمدينة،مكة بين والمصاغ احي والمالمشاهد ش جميلة آثار 
بينالخميس يوم في توفي ّنة، عشرة انمي الخاج إمرة في ولبث 
ذلكفبلغ السنة، هذه من الأولى جمادى ماع والعصر الفلهر 
رجلألف مات فقال: الطام 

•أبوالماس الأدْي عطاء بن مهل بن محمد بن أحمل ]٣٣[ 
الموصوفينالقانتين المشايخ أحد الزاهد العماد: ابن فال 

ساعتين،والليلة اليوم في ينام كان إنه نيل؛ العبادة، في بالاجتهاد 
•٢٢١٢كل؛^القرآن ييخم 

•الأزجي البغدادي النعال مكارم بن عثمان بن محمود [ ]٤٣
شامة:أبو فال الخنبلي... الفقيه الشكر أبو العماد: ابن قال 

الشامبلاد في وماح ومجاهدات، وسياحات نياصات له كانت 
مهيبا،وكان كثير، حلق به وانتفع أصحابه، يوثر وكان وغترها، 

)أا/آا"آ(.التطم )١( 
(.٤٧)؛/الدم نيران )٢( 



ضءامزآنيحالاس 

رمكل الران ويح^م ، الذهر يصوم متما، ، اما كيا، ، لطف^ 
؛.ءض١١غزل من إلا يأكل ولا وليلة، 

عظء:بن انماس أبو [ ]٥٣

فقال:محناء بن انماس أبا وذكر حمتش بن المن أبي عن 
حتمة،يوم كل في له لكن 
حتمات،ثلاث وليلة يوم كل ني رمقان مهر وفي 

فماتمنة، عثرة بضع القرآن مولع يستنبط حتمة في وبقي 
يختمها.أن فبل 

الفرغانى:اش عبد بن محمد جعفر أبو ونال 

كثيرْسن من لي جعفر أبا يا عمناء: بن العباس أبو نال 
يومكل رمضان شهر في ولي تفوتتي، لا حتمة يوم كل ذكرها 

بلغتما ستة عثرة أرع مند حتمة ولي ختمات، تلاث وليلة 
منهارمالفهم يريد: منها الصف 

(.i_(UT/Uنيران )١( 
الصفوة)ا/ممْ(.منة )٢( 



غءامزآزاض ١٦٢

ل١امنصورينزاذانت

القرآنيختم كان متصورا أن زعموا ت نال هارون، بن يزيد عن 
بجودمنه ذللث، يعرف كان ؤإنما الضحى، في يوم كل في 

القرآل١،.

[٥ ٤ ٤ / )a للذمي الإعلام رتاييخ I ٨( ١ )ص وا>شل واط تاؤيح ( ١ ؛ 



١٦٣

ل١اس٠ورينذاذانت

زاذانبن منصور جنب إلى صليت ت نال حان، ين هشام عن 
إلىالثانية في وبلغ ١^^٠، فقرأ والعناء، المغرب، بين فيما 

الحورا/

حفيفزاذان بن منصور كان نال؛ هارون بن يزيد وعن 
المغربوبتن والخصر، الأولى بض القرآن يختم وكان القراءة، 

مجاسينجحم؛^ ٢١
حتمأنه صحح ند بمجاهد عن المواق: اض عبد أبو قال 

}ل العشاءين بين القرآن 

اولأء)ْ/آأأ(.أملام )\(سر 
صحح.ؤإسادء ( ivi/U)حان لأبن الممات، )٢( 
٢(.حلللخم رالإممل اكاج )٣( 



غءاشزآزضحالاثف 

:البغدادي البزاز مالك بن إيرامم ]١[ 

بنأحمد بن الاه عبد ْع منه سمعت حاتم• أبي ابن قال 
النخيليغرس وكان الصالحين، س وكان صدوق، وهو حنبل، 

يحملوكان القرآن، يختم حتى يرح لم نخلة غرس فإذا الصغار، 
نيرالس النخيل 

حتح■ص ؤإستاده ١( ٤ • / حاتم)أ أبي لابن والتعديل الجرح )١( 



١٦٥حالاسسمانيآناهمبم 

«سكانس>فيهة

أربعةواحده ركعة في القرآن حتم الزمخشري: اف حار قال 
الأئمة:من 

عفان،بن عثمان ١- 

الداري،وتميم ٢- 

ص،بن ومعد ٣" 

حنيفةوأبو ~ ٤ 

ركعةفي الكعبة في القرآن حتم مصعب: بن حارحة وقال 
الأئمة:من أربعة 

هعفان بن عثمان — ١ 

الداريوتميم ٢- 

جمربن وسعيد ٣" 

ط؟/وأبو ٤- 

(.TUT/tالأخيار)وموص الأبرار ربع )١( 
؛١ ٤ ٥ / ١ ) حبمدون ابن المعالي لأبى المحمدونية التدكرة ( ٢ ) 



خازاس ١٦٦

:الداري لئ مبن خارجة بن أدس بن تميم ]١[ 
فيكله القرآن قرأ الداري تميم إن قال: محيرين بن محمد عن 

}١ الصباح الى لكله الليل الواحدة الأية ردد وربما ركعة، 
•عفان بن عثمان ]٢١[ 

حيثالكلبية الفرانمة ت نائلة قاك قال؛ محيرين ابن عن 
تدعوه،أو تقتلوه »إن فقالت: ليقتلوه، فهي، عثمان، على لحلوا 

}القرآن«ل فيها يجمع بركعة الليل يحيي كان نقد 
تجير بن معتد ]"١[ 

فقرأالكُبة، حبير بن سعيد لحل قال: يساق بن هلال عن 
القرآنفيرلكُةص

فيالقرآن قرأ أنه أحبره جير، بن محعيد عن حماد، وعن 
وقالأحد" اف هو "قل الأحرى: الركعة في وقرأ ركعة، في الكعبة 

}حروفه فهمت إذا ليلة فى تقرأه أن بأس لا الثوري: 

(■١ ٠ /٧ ١ ) لأبن لم مصحح ورجال (، ٤٠)م/ حيان لابن الثقات ( ١ ر 
طحسن إضادْ اشر قي كبر ابن تال ب، لأبي القرآن فقاتل )٢( 

١(. ٥٧)الراشدين الخلفاء تم ، البلاء أعلام متر في الذمي وصححه 
أالمسير ش كثير ابن قال (، )ص١٨٧السة لقوام الصالختن اللف صير )٣( 

•صحح إستاده ا/أح(ت 
صحح.ؤاستاده ( ٥٩٥٣)برتم ( ٣٠)ّآ/؛ المصنف في الرزاق ب أحرجه رإ( 



١٦٧غءامزآذض >اوارنالض 

:اادرزيجانى المقريء الخن بن جعفر ]٤[ 

ولهJالاJيل، والتهجد للقام مداوما كان يعلى: أبي ابن غال 
ماعلى وفاته وكانت ركعة، فى منها حتمة كل يختم كثيرة حتمات 
سنةمن الأحر رمحع شهر في ساجد وهو الصلاة، ني لي حكي 

)1*هه(أاا.

•مردان بن المللث، همد بن يزيد ]٥[ 

همدبن يربد جاءت قال: الرحمن، همد ن عمرو عن 
إلبها ويعن، صررها فجعل غلته من غلة مروان بن الملك 

لأخالجنة أسأل أن وجل عز الله من لأستحي إني وفال؛ إخوانه، 
درهمأو بدينار علته وأبخل إحوال من 

٢.واحدة١ سجدة فى القرآن يقرأ وكان غال: 

بابمن الصلاة أو الركعة : سجدة بقوله؛ والمراد قالت: 
محرمةالجود في القرآن قراءة لأن الكل، ؤإرادة الجزء إؤللاق 

الموفق.واف يخفى، لا كما 

(.I_(Y،>U/T)ا(طقات 

:١  ٩٣)يرقم الإخوان ني الديآ ر ابن أخرجه )٢( 



فءاشزآنضحاواس  ١٦٨

مريمرصاصا

•ابوري اليأبومحمد معحمد بن اف عد بن إمماعل بن اف عد ]١[ 

فامتغ،السلطان وزارة على مرة غير أكرم ت الحموي ياقوت قال 
ييعولريتن، في القرآن يختم وكان اعفي، حتى وتفرع 

سرا.ببلده المتوؤين 

وعشريننيفا مانع ولا ماع بلا بها منفردا وبفي الرياسة تقلد 
خراسان.يجمح ساك ير فلم سنة 

تصلىأن إلى المسح صلاة من فراغه بعد بابه يفتح وكان 
أحدّعنه يحجب فلا العتمة، 

قايضيكنت إن اللهم الشريفة؛ المشاعر فى بمكة دعائه ومن 
بمكةوتوقي دعاءه الله فامتجاب، حرملث،، في فاقبضنى سنتين ؛عل. 

الموسم•أيام آخر فمحا 
كلوأن فيها، مات التي الاليالة في فرانه على نام أنه وحكى 

القبلة،متقبل ميتا فوحدوْ وأصبحوا ناموا رحله فى كان من 
ودفنرحل، ألف، مائة من أكثر عليه وصلى ، وكفنوه لوه فغ

صام،بن والفضل عينة بن سفيان بين بالبهلمحاء 

(.٤٣/ ١٧)لسدي بالومات والوايي (، ١ ه ٠  v/i)الأدباء سم 



١٦٩>الاسسمامزآنامبما 

المانملأنوزارة على مرة غثر ذلك يعد أكره I المعاتى وتال 
ؤئعولريتن، في القرآن يختم ولكن أعفى، حتى وتفرع نامتغ 

صلاةمن فراغه بعد بابه شح وكان سرا، يلده في المستورين 
صاحبعنه يحجب فلا العتمة صلاة يصلى أن إلى الصح 

ذا،.

الصرامالتيابوري، الفضل أبو محمد ين اف عبيد بن محمد [ ٢١

التعبدويديم ركعتين، ني القرآن يقرأ لكن الذهثي• فال 
،.٢١-( ٠٤٧٩نوش)والخلأوة 

(.٥٢٨/١٢ر١(الأناب)
(.iAX/\A)الملأ، اعلأم مر )٢( 



اضرالمزآن غغ اتق حال  ١٧٠

'•النخص نس بن علقمة ]١[ 

ليلة.في القرآن قرأ أنه علقمة، عن إبراهيم، عن 
فقرأعنده، فصلى المقام أتى نم أمحسوعا، بالمن، ءiاف 

فقرأعنده، فملي المقام أتى نم أسوعا، ف محلل نم الهلول، 
قرأئم عنده، فصلى المقام أتى نم أمحبوعا، ءلاف ئم ؛المتين، 

بقيةفقرأ عنده فصلى المقام أتى ثم أسبوعا، ء؛لافح ثم بالثاني، 
القرآل١،.

ابنثال (، X>Aم.ان)؛،/لأبن والممات مد)ص\ما(، لأبي القرآن فنماتل ;١( 
•إصنادْ ،؛ ٨٤/ ر١ التمر في كثير 



١٧١حاواسسماشزآناتيا 

•القرطى الرحمن همد أبو الإمام مخلد بن بقي ]١أ 
وقيل؛الدعرة، مجاب كان الظاهري; حزم ين محمد أبو قال 

الصوم،ؤيسرد ركعة، عشرة ثلاث ني ليلة كل القرآن يخم لكن إنه 
—(٠٢٧٦)سنة الاحرق جمادى في مات غزوة. سبعين وحفر 

قال:أحمد( بن لم )معبيدة أبو ذكر الذهبي: وقال 

ركعة،عثرة ثلاث في ليلة، كل القرآن يختم بقي لكن 
الدهرؤيصوم ركعة، مائة بالنهار يصلي وكان 

رآ/آْاالحفاظ -ذكرة )١( 
 __)Y( ،الملأ(Y<\Y/\r.)



مغالمزآناضنر ١٧٢

بنمحمد الرحمن عد ايي بن أحمد بن محمد بن محمد ]١[ 
;المقرئ الشريطي الفحام نصر أبي بن بكر أبو يوسف 

القراءةكثير والعاد، الزهاد من ثقة النيابورى; الحاكم غال 
أيامركعتين أو ركعة في القرآن يختم كان ، الصلاة حن للقرآن، 
ا.ذللئ،ر على ويداوم الجمع، 

إالصوني زهراء ابن بكر أبو الطرمح، ملي بن أجمد ل؟ا 
المعروفالموفي سعد أبي بن إسماعيل البركات أبو فال 

تالشيوخ بشخ 

حابإلى يدفن أن أوصى الحاففل الخطب بكر أبو توفي لما 
فدبشر بجنب الذي الموصع وكان اف، رحمه الحارُث، بن بشر 
يمضيوكان ه، لتففبرا الهلريثيثي علي بن أحمد بكر أبو فيه حفر 

عدةذلك على فمضى ؤيدعو القرآن فيه ؤيختم الموصع ذللثؤ إلى 
هدات وقال فامتغ يدفنوه أن سألوه الخهليب مات فلما محنين، 
الدفنمن أحدا أمكن لا حتمات عدة فيه وحتمت، حفرته ند نرى 

؛٤٧٠٠٣)الصر الدين لتقي نيابور لّارغ السياق كتاب من المنتخب 



١٧٣غغاهزآناض خازاثلف 

فقالالله رحمه والدي إلى الخبر فانتهى يتصور لا مما وهذا فيه، 
ودخلتالأحياء فى الحافي الحارث بن بشر كان لو شخ يا له• 

الخطيبأو أنت جانبه إلى يقعد كان أيكما عاليه والخهليب أنت 
الخطيب.بل لا قال: 

منكبه أحق فإنه الممات، حالة فى يكون أن يتبغى كدا فقال: 
فيهفدفن الموصع ذلك في الخهليب يدفن بأن ورصي قلبه فaلاب 

تعساكر ابن أبوالقاسم افه هبة بن الخن بن علي !٣[ 
وتلاوةالجماعة صلاة على مواظبا كان القاسم؛ ولده قال 
ويعتكفيوم، كل رمضان في ؤيختم جمعة، كل يخم القرآن، 

ليلةيحني والأذكار، الرافل كثير وكان الشرقية، المارة في 
لحفلةعلى ه نقوي>حاس_، والتبح، بالصلاة والعيدين النصف، 
لى:قال طاعة، غير فى ندهب، 

غلاماتلدين يقول: قاتلا منامها في رأت أمي، بي ملتا حّ 
ثان.له يكون 

بهافه يحيي ولد للث، يولد معناها؛ رؤيا رأى أباه أن وحدني 

١٦)المتفلم ني الجووى وابن (، ٣٤/٥)يمنى تاريخ في ماكر ابن أحرجه )١( 
(.YAU/\A)الملأ، سراعلأم (، ١٣٤/

الملأ،>':آ/آأْ(.أعلام سر )٢( 



غغالمزاناضحاواثف  ١٧٤

بمجم«تتي

:الواسطي زاذان بن متصور ]١[ 

القراءة،حفيف زاذان بن مصور كان يال: هارون بن يزيد عن 
والعئاءرماJغرب وبين والعصر الأولى بين القرآن يختم وكان 

يقرأزاذان بن منصور كان هارون: بن يزيد عن لفظ؛ وفي 
إلىالأولى من القرآن يختم وكان الضحى، صلاة فى كله القرآن 

.^٢٢النيل ؤيصلى مرين، اليوم في ؤيختم العصر، 
فيصليالمجد يأتي منصور كان قال: حان بن هشام وعن 
مرين،القرآن فيهما يختم والعناء، الغرب، بين ما ركعتين، 

كورأيجعلها عمامة عليه وكانت، العلواسين، إلى الثالثة من ؤيباغ 
يديهبين وصحها ابتلت، ؤإذا دموعه، بها يمح كورأ 

بمحققة،لست، الرواية هده قلته: فقال: الجوزي ابن عقب، 
مرةمرتن، والنهار الليل قمح، القرآن يختم الرحل هدا كان ؤإنما 

صحح.ؤإسادْ ( ivi/Y)حبان لأبن الممات )١( 
الملأ،)ه/اأ؛(.)اا(ّيرأءلأم 

(.U/Tالصفوة)وصفة (، OV/V)الحية م نمم أبو احرب )٣( 



١٧٥

عنهذا، صحة على يدل بالمهار• ومرة والعشاء المغرب يعد 
جميعا،زاذان ابن ومنصور أنا أصلي تمت ت نال حسان بن هشام 
الغرببين ما ؤيختم والخصر، الظهر بتن ما القرآن يختم ولكن 

بكيولكن القرآن، فختم مصلي عمود إلى يقوم ولكن والخئاء، 
يلفهائم ياوموعه كلها يبلها يزال فلا عينه، بعمامته ؤيمسح 
•٢١١^^محن ؤيضها 

زياد؛بن يومف بن بمقوب ]٢؛؛ 
يعقوبحدثنا نال; سعيد بن محمد بن أحمد الخباس أبي عن 

مرمحزرى•الثوم في القرآن يختم ولكن زياد، بن يوسف بن 
;الخن أبو الدين مجد ائاعة أبي بن مهلع بن ومحب بن علي ]٣[ 

الدهريصوم الصوم كير لكن المفدى: الدين صلاح قال 
بهاءالشخ تلميد0 عنه حكى التلاوة، ؤيكثر الليل نيام ؤيلازم 

٢■مع مرين القرآن يختم يوم كل كان أنه الدين 
مشغول؟!غير لكن لو فكيف، قلت: 

المضيعين.المفرطن حارة ويا اJهلالين، حرة فيا 

(.U/Y)الصفوة صفة )١( 
٢(.أ/آ )٤ يثق تارخ ني حمام ابن ؛■محرجه )٢( 
)آآ/سا(.بالونات الوافي )٣( 



مءامزأزاضحالاو1ازض  ١٧٦

:المصري مولاهم اارعينى• أبوحيرة حدلم، بن الحب ]٤[ 
•مرتض وللة يوم كل في القرآن فرأ أبوحترة لكن لهعة: ابن قال 

•الضبعي حمزة أبو عمران بن نصر ]٥[ 
قال:حمزة أبي عن شعبة عن 

أنيظي وأكثر ليلة؟، كل في القرآن أقرأ عاص: لابن نلت 
مرتين•قلتان 

فاعلالابد كنت فإن إلي، أحب واحدة محورة أقرأ لأن فقال: 
.٢٢ثالباكلويففهه أذناك تسمعه ما فاقرأ 
:عون أبي بن أحمد بن محمد ]٦[ 

أبيبن أحمد بن محمر أحبرنا تي: البحبان بن حاتم أبو قال 
رمرتتزر وليلة يوم كل في القرآن يختم وكان عون، 

:ميمون بن زكريا ]٧[ 

زكرياثني حل• قال؛ النميري، المثاس بن أحمد حزيمة أبي عن 
مرتينوالليلة اليوم في القرآن يختم وكان ميمون، ابن 

.٥( ٢ ٥ / للدهى)٨ الإملأم تاوخ )١( 
صحح.ؤإسادْ ؛( UA/Y)الامحتدلكر ني البر عبد ابن احرجه )٢( 
(.٤٦٢٢)رم ؛( >/YA)• انمحح في حبان ابن اخرب )٣( 
أبيمع الطير وحديث سم بن عيي حديث ني اJمدمحي الدين بهاء أحرجه )٤( 

)٦(رنم ه التبي مع الضب وحديث بكر 



١٧٧حالاس 

ءسهنممبمصثسمات

•التحمس المار بن بن؛م يمان ]١[ 

يخملكن التجمي، عتر بن سليم أن مفر، بن بكر عن 
مرات!.ثلاث ؤيجاْع مرات، تلاث الاليالة في القران 

لترصيكن إنلث، افه رحمك امرأته؛ قالت مات، فلما نال؛ 
ذلك؟وكيف قالوا؛ أهالك. وترصي ربك، 

بأهله،يلم ثم القرآن، فيخنم اللتل من يقوم لكن قالت،؛ 
بأهله،يلم نم بمنمم، حتى فتقرأ ؤيعود يغتسل، نم 
بأهله،يلم ثم يخم، حتى فيقرأ يعود ثم يغتسل، ثم 
الصبحلصلاة فيخرج يغتسل، ثم 

الضبيلوكع القضاة رأ-محار (، ااا'ا )ص'ال؛رآن سائل مد،ي أبو حرجه ا ا
'(YYY/Y ) للكندي الولاة ومماب_.(XTX ،) يثق-ارخ قي ماكر وابن

YU(؛/YU ،) ْصا<هآ(القرآن فقاتل قي كير ابن قال صحح، ؤإستاد(
بمصرقاصيا وكان ييلأ، ثقة جليلا تابعيا عتر بن سليم كان ت للأثر روايته بعد 
وتاصه،معاؤية أيام 



ضءاشزآنضحاوايننف  ١٧٨

Iجعفر أبو فاذة بن محمد [ ٢١

لزمجعفر أبو لكن قال: الموانض، الخين بن أحمد عن 
فيفتحعابد له أخ حاء الباب دققنا فإذا زوره فكنا سنتين، داره 

ثلاثيوم كل ُي يخم جعفر أبو دكان همادته، إلى ويرجع الباب 
ولكنالمصحف، في القرآن يقرأ لكن الموازيني; قال حتمات، 

يتصفحما وسرعة يقرأ ما كثرة من التصفح علامة الأوراق على 
ويقرأ،فيه ينفلر رحل على كبيرا مصحفه ولكن الأوراق، 

حخوجل: عز اض قال حين تدكر هل يوما: له ونيل 
كأنهنعم قال: [؟، ١٧٢]١^: هقوه 

الكوفي:الخارثي اث عبد كرزبنويرةأبو ]٣[ 
بيته،كرز عر دحاوأإ قال: أبيه، عن فضيل، بن محمد عن 

ملولمن كساء عليها وبسمل ننا، ملأها قد حقيرة مصلاه عند فإذا 
عودوله مرات، ثلاث القرآن والليلة اليوم في يقرأ فكان القيام، 

نعىإذا عليه يعتمد المحراب في 

القرآنحتم على يقويه أن افه سأل اليوُينى: الدين قطب وقال 
إلىرأسه يرغ ولم مراينن،، ثلاث والليله اليوم في يختمه فكان 

(.١ المنة لقوام الصالحين الملف صير )١( 
•٢٤)ص• ١^ لأبن المم وحفظ ، النلأء)ا"/أخ( اعلأم سر )٢( 



١٧٩غءامزآنض حاواثف 

؛.تعالى١ اض من حاءا سة أربعين الماء 
قالت:

افمن حياءا ستة أربعين الماء إلى رأسه يرفع ولم ت نوله 
نإنفيها، ولايتبع فيها عاليه لايقاس به خاصة حالة هدم تعالى 

بلالماء، إلى رأسه يرفع كان . نينا ربه من حياء الناس أشد 
تنهظؤزننش الث1ثا؛ ؤ، ؤنيك ئثئي، رئ ق ؤ وجل؛ عز ربه له قالا 

محمدهدي وأجمله: وأعدله وأحنه وأكمله الهدي وحير 

)ا/حأ(.الزان •رآة ذل ]١( 



١٨'

لااص؛دبنصت
»أنهجبير، بن محمد عن سليمان، أبى ين الملك، عبد عن 

كانيخممآنفىلكوكين<\ا/
:مهدي بن الرحمن عبد ]٢[ 

يختممهدي بن الرحمن عد لكن ت قال المدبي، ابن علي عن 
٢،.القرآف نمق ليلة: كل في وردم كان ليلتين، كل في 

الملكعبد بن اف عبد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد !٣[ 
:الحمامي بن الجورتاني الأصبهاني 

صدوقا.العلريقة حن متدينا، كان الحنبلي؛ رجب، ابن قال 

لأميحدي كان يقول؛ بأصبهان الخليلي اش عبد أيا وسمعت، 
منالثمانين عقد قبل يالمملح المعروف الحنبلي أحمد بن محمد 
يؤمن•في القرآن يختم عمره 

نيوالمزي حن، وإسادْ )ا"/ههب( الكيرى الطعان في صعد ابن أخرجه )١( 
)أ/0ب"ا(.، ٧١أم ّير ض والاص ا/■؟!■؟(، الكال،)• تهذيب، 

ه(.١ ٢ / ١ )١ بغداد تارخ ني الخف، أخرجه )٢( 
























































































































